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PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

V roce 2004 došlo k úpravě a aktualizaci předmětu podnikání společnosti, a to na základě 
nově vydaných živnostenských oprávnění a změny obsahu jednotlivých živností v souvislosti 
se změnou právní úpravy. Tato změna předmětu podnikání byla i předmětem změny stanov 
schválených řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 30.6.2004.

Předmět podnikání společnosti je specifikován v článku 3 stanov společnosti v tomto rozsahu:

– projektová činnost v investiční výstavbě

– úřední měření

– revize elektrických zařízení

– technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.

– jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.

– provádění inženýrských staveb, včetně sídlištních celků

– automatizované zpracování dat

– jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

– ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

– silniční motorová doprava

– mechanické opravy na zakázku, nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.

– pronájem motorových vozidel a přístrojů

– vodoinstalatérství

– kovoobrábění

– výroba, opravy a montáž měřidel

– skladování

– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

– zprostředkování obchodu 

– poradenství (kromě účetního, ekonomického, organizačního) a konzultace

– pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

– výroba elektřiny 

– stavební práce při výstavbě a opravách vodovodů a kanalizací

– čištění kanalizací a přípojek

– podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

– poskytování technických služeb

– činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

– nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
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PROFIL SPOLEČNOSTI

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen Společnost) se dlouhodobě 
řadí k předním společnostem oboru vodovodů a kanalizací v České republice. V současné 
podobě působí od roku 1992 jako největší vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji 
navazující na dlouholeté tradice vodárenství v regionu. Společnost se zabývá výrobou a dis-
tribucí pitné vody, další hlavní činností je odvádění a čištění odpadních vod. Do oblasti dnešní 
působnosti patří okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, společnost smluvně 
dodává vodu městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, na zákla-
dě smluv zásobuje příhraniční oblasti Polska a Přerovsko. 

Od roku 1999 do 25. února 2004 byla majoritním akcionářem společnosti anglická vodáren-
ská společnost ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED. 26. února 2004 nabyla 
majoritní podíl akcií ve výši 54,3 % společnost WATERFALL HOLDING B.V., stoprocentní 
dceřiná společnost Penta Investments Ltd. Tato společnost získala  30. dubna 2004 i podíl 
druhého významného akcionáře – francouzské společnosti SUEZ ENVIRONNEMENT, 
a to ve výši 44,07 %. Na základě dvou povinných nabídek převzetí získala pak WATERFALL 
HOLDING B.V. další akcie představující podíl 0,0776 % na hlasovacích právech společnosti. 
Ke dni zpracování této zprávy je majoritní akcionář držitelem akcií představujících podíl 
na hlasovacích právech společnosti ve výši 98,45 %.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se díky svým hospodářským výsledkům, 
progresivní organizační struktuře a dynamickému rozvoji zařazují mezi významné firmy 
moravskoslezského regionu. Dlouhodobě si udržují svou pozici mezi nejlepšími vodáren-
skými společnostmi v České republice a usilují o vedoucí postavení na vodárenském trhu 
střední a východní Evropy.

Významné události roku 2004

– Začátkem roku 2004 byla zahájena dodávka vody z nově vybudovaného vodovodního 
přivaděče Fulnek – Hranice – Přerov určeného pro zásobování města Hranice a prů-
myslové zóny LG Philips Displays. V dalších letech se předpokládá postupné zvyšování 
odběrů pitné vody ze strany společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

– V listopadu 2003 dosavadní majoritní vlastník Anglian Water Overseas Holdings Limited 
rozhodl o výsledcích mezinárodního tendru na prodej svého podílu ve Společnosti. 
Po převodu 54,3% akcií se dne 26.2.2004 novým majoritním akcionářem stala společ-
nost Waterfall Holding B.V., která je ze 100% vlastněna společností Penta Investments 
Ltd. V dubnu 2004 Waterfall Holding B.V. odkoupil další významný podíl na základním 
kapitálu od společnosti Suez Environnement (44,07%), další podíly od minoritních ak-
cionářů Waterfall Holding B.V. získal v rámci dvou povinných nabídek převzetí a ke dni 
zpracování této výroční zrpávy činí podíl společnosti Waterfall Holding B.V. na základním 
kapitálu i na hlasovacích právech společnosti 98,45 %.

– V únoru 2004 v souvislosti s odprodejem akcií společnosti Waterfall Holding B.V 
odstoupili z představenstva zástupci společnosti Anglian Water Overseas Holdings 
Limited Peter Simpson, Jonathan David Forster a Helmut Grygarčík. Představenstvo 
dne 27.2.2004 kooptovalo dle článku 16., bodu 6 stanov společnosti na dobu do konání
nejbližší valné hromady 3 náhradní členy představenstva, a to Ing. Pavla Zumra, 
Ing. Jozefa Janova a Ing. Martina Štefunka.

– Na řádné valné hromadě, která se uskutečnila dne 30. června 2004, byli za členy před-
stavenstva zvoleni Ing. Pavel Zumr, Ing. Martin Štefunko a Ing. Jozef Janov. Valná hro-
mada odvolala z řad členů představenstva Ing. Petra Kajnara. Následně představenstvo 
zvolilo ze svého středu za předsedu představenstva Ing. Pavla Zumra.

–  Nový majoritní vlastník očekává další růst společnosti a své dosavadní zkušenosti chce 
uplatnit zejména formou obchodně teritoriální expanze. V orgánech společnosti bylo 
rozhodnuto o přijetí dlouhodobého syndikovaného úvěru ve výši 1 750 000 000,00 Kč, 
který slouží pro účely restrukturalizace pasiv.

 
–  Valná hromada, uskutečněná dne 30. června 2004 rozhodla o výplatách dividend 

ze zisku roku 2003 a z nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 657 101 tis. Kč, 
tj. na 1 akcii 190,00 Kč před zdaněním, a o výplatě kapitálových fondů v celkové výši 
1 601 251 tis. Kč, tj. na 1 akcii 463,00 Kč. 
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–  V roce 2004 společnost řídila investiční politiku na základě potřeb dalšího rozvoje podni-
katelské činnosti v souladu se schváleným dlouhodobým plánem. Východiskem je přijatý 
ekologický program obsahující modernizace a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních 
vod. Jak v oblasti úpravy pitné vody, tak i čištění odpadních vod jsou investiční aktivity 
zaměřovány nejen na pokrytí náročnějších požadavků, pokud jde o kvalitu a efektivnost, 
ale vysokou měrou i na automatizaci a centrální dispečerské řízení jednotlivých procesů. 
V roce 2004 byly zabezpečeny investiční potřeby v celkovém objemu cca 392 milionů Kč.
Záměr společnosti podílet se i v roce 2004 na financování rozvojových investic infra-
strukturního vodohospodářského charakteru ve městech a obcích zásobovaného regionu 
byl naplněn. 

– Společnost dosáhla v oblasti výkonů splnění stanoveného plánu v plném rozsahu. 
Hospodářský výsledek – zisk před zdaněním činil 294 208 tis. Kč. Plán celkových 
nákladů pro rok 2004 vycházel z očekávaných potřeb, předpokládaných cenových vlivů 
a finančních závazků, přijatých v průběhu roku 2004. Uplatňováním následující etapy 
přijaté strategie koncentrace došlo k dalšímu snížení počtu zaměstnanců a dosažení 
výsledných synergických efektů v oblastech logistiky a zvýšení efektivity řízení provozů. 
K zajištění finanční stability pro následující období byla v měsíci červenci 2004 uzavřena 
smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o poskytnutí úvěru do výše 100 mil. Kč, který lze čerpat 
formou krátkodobého čerpání nebo kontokorentu. Po projednání a schválení v orgánech 
společnosti bylo rozhodnuto přistoupit k procesu restrukturalizace pasiv společnosti 
tak, aby poměr vlastního kapitálu ke kapitálu cizímu bylo možno vyjádřit poměrem cca 
62 % ku 38 %. Restrukturalizace pasiv – zdrojů financování vedla k vytvoření efektivnější 
struktury financování aktivit společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

Přínosy tohoto opatření spočívají:
–  v optimalizaci kapitálové struktury
–  ve snížení nákladů kapitálu (při použití parametru WACC) 
–  ve využití současných výhodných podmínek dlouhodobého financování
–  ve zvýšení akcionářské hodnoty společnosti

 V této souvislosti byla vyhlášena obchodní veřejná soutěž na zaranžování a poskytnutí 
dlouhodobého syndikovaného úvěru ve výši 1 750 mil. Kč. Po vyhodnocení podaných 
nabídek byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka k poskytnutí uvedené služby 
od Citibank a.s., která společně se 7 dalšími bankami požadovanou částku poskytla 
na základě smlouvy o syndikovaném úvěru uzavřené dne 8.7.2004. Úvěr byl čerpán 
v červenci 2004 a bude pravidelně splácen od roku 2005 po dobu 7 let. 

 Přijatá opatření nebudou mít žádný negativní vliv na řádné fungování akciové společnos-
ti, přijatou cenovou politiku ani optimální výši investic. Dlouhodobý plán rozvoje do roku 
2011 koresponduje s plány společnosti, prezentovanými městům, obcím a veřejnosti. 

 Společnost garantuje zajištění zdrojů pro splácení úvěru při bezporuchovém provozu 
a řádném fungování společnosti.

 Zvyšování základního kapitálu se v tomto roce nepředpokládalo a ani neuskutečnilo. 
Očekávání, že finanční i hospodářská situace firmy bude na požadované velmi dobré 
úrovni v souladu s plánovanými hodnotami pro sledované období, se potvrdilo.

– Stávající aktivity v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na průzkum korozních vlivů 
upravené vody v roce 2004 pokračovaly.

–  Vlastní akcie společnost nevlastní.

NAŠE POSLÁNÍ
Chceme pokračovat v poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům a díky posilo-
vání tradičních hodnot ve spojení s dynamickým rozvojem být trvale jednou z jejich 
životních hodnot.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

rok 2004 byl pro naši společnost rokem změn. Jak jsme se s novými podmínkami vyrovnali a jakých výsledků jsme dosáhli, se 
dozvíte z následujících stránek dokumentu, který přináší podrobný přehled o činnosti naší společnosti v uplynulém roce.

V březnu 2004 se výkonu svých práv majoritního akcionáře ujala společnost Waterfall Holding B.V., člen finanční skupiny Penta. 
Příchod nového vlastníka zpravidla vyžaduje určité časové období, aby se mohl se společností podrobně seznámit, prezentovat své 
plány a představy o tom, jak by měla společnost vypadat a fungovat, a postupně je uvádět v život. Tak tomu bylo i v tomto případě. 
Po zkušenostech z bezmála celého loňského roku je možno konstatovat, že společnost plnila v tomto období své poslání plynule, 
bez otřesů a narušení stability.

Byla zachována kontinuita její dosavadní činnosti a upevněna pozice mezi předními vodárenskými společnostmi v České republice. 
Nový majoritní akcionář navázal na dosavadní vývoj v oblasti cen produkce, investic i vztahů s městy a obcemi. Ceny pro rok 2005 
se i přes zvýšení, do kterého bylo nutno promítnout meziroční růst cen vstupů, zvyšující se finanční náročnost oprav, udržování 
a rekonstrukcí vodovodních sítí, kanalizací a čistíren odpadních vod, pohybují ve srovnání s průměrem v České republice stále na 
spodních příčkách pomyslného žebříčku. 

Na investiční činnost jsme v minulém roce vynaložili v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje společnosti 392 mil. Kč a podařilo se 
nám díky soustavnému tlaku na dodavatele dosáhnout příznivých cen jednotlivých akcí, takže jsme mohli uskutečnit i další investice, 
které původně do plánu nebyly zařazeny.

Nový vlastník pokračuje rovněž v rozvíjení spolupráce s městy a obcemi regionu, jak to dokumentuje početné zastoupení 
představitelů municipalit v orgánech společnosti i stálý kontakt se členy Severomoravského vodárenského svazu, se kterými jsou 
projednávány cenové tarify i investiční záměry společnosti.

V roce, který tato zpráva hodnotí, došlo ke změnám v oblasti financování společnosti. Společnost získala dlouhodobý syndikovaný 
úvěr ve výši 1,750 mld Kč za účelem optimalizace podílu vlastního kapitálu k cizím zdrojům. Tomuto kroku předcházely podrobné 
analýzy potvrzující, že i do budoucna bude společnost schopna plnit plán rozvoje zpracovaný s výhledem do roku 2011. Finanční 
stabilita byla zajištěna rovněž uzavřením smlouvy o poskytnutí termínového čerpání a kontokorentního úvěru do výše 100 mil. Kč. 
Tohoto úvěru však společnost v uplynulém roce nevyužila.

V  roce 2004 společnost vytvořila čistý účetní zisk ve výši 218 654 tis. Kč. Výkony vzrostly o 3 % ve srovnání se skutečností vykázanou 
v předcházejícím účetním roce. Přidaná hodnota se zvýšila o 4,85 %. 

Rovněž v oblasti výnosů jsme zaznamenali meziroční nárůst, odečteme-li mimořádný výnos z majetkoprávního vypořádání čistírny 
odpadních vod Bohumín (v r. 2003).

Těchto výsledků jsme dosáhli za situace, kdy dále klesala spotřeba vody u domácností i podnikatelských subjektů a nižší byly 
i objemy vody předané do systémů jiných vodohospodářských společností. Tento přetrvávají trend je odrazem celkové ekonomické 
situace regionu i nepříznivého demografického vývoje v počtu zdejších obyvatel. 

Nižší odběry se snažíme nahradit rozšiřováním služeb. I v roce 2004 jsme pokračovali v zásobování příhraničního polského města 
Jastrzębie-Zdrój pitnou vodou, jednáme o dalších možnostech, jak dodávky do Polska zvýšit. Zahájili jsme provoz nového vodo-
vodního přivaděče určeného k zásobování Přerovska, od něhož si díky uzavřeným smlouvám slibujeme přínos hlavně v roce 2005. 
Nabízíme své služby při provozování vodárenské infrastruktury měst, obcí i podnikatelských subjektů. Zabýváme se možnostmi 
expanze do dalších oblastí mimo hranice kraje i státu.

V oblasti našich hlavních výrobních činností, to znamená ve výrobě a dodávkách pitné vody a v odvádění a čištění odpadních vod, 
jsme po celý uplynulý rok dosahovali stabilních výkonů, bez vážnějších poruch či havárií, které by narušily plynulost zásobování 
vodou nebo odkanalizování, rovněž ukazatele jakosti produkce byly průběžně plněny.

Mezi důležité úkoly již několik let patří prohlubování tzv. zákaznického přístupu. Pro zvýšení komfortu při jednání zákazníků s naší 
společností slouží pět zákaznických center a pracoviště telefonního informačního centra, rozšířili jsme informace na internetových 
stránkách společnosti. Uvažujeme o rozšíření kontaktních zákaznických míst i do dalších lokalit, kde by veřejnost měla možnost 
ve stanovených dnech vyřídit své záležitosti týkající se naší společnosti. 

Jak nás veřejnost vnímá, jak je spokojena s našimi službami, si každoročně ověřujeme profesionálně prováděným marketingovým 
průzkumem. Výsledky minulého roku v rozhodujících ukazatelích zaznamenaly další zvýšení počtu spokojených respondentů, snížily 
se počty odpovědí v kategoriích výrazně negativních postojů.

Mezi nejdůležitější úkoly loňského roku patřilo obnovení prací na racionalizaci organizačních struktur, které byly dočasně přerušeny 
v roce 2003. Postupně jsou v život uváděny zásadní změny organizačního uspořádání, nejrozsáhlejší od vzniku předchůdce dnešní 
akciové společnosti v roce 1976. Jejich cílem je zejména zefektivnění procesů řízení a tím postupné zvyšování rentability činností, 
zjednodušení a sjednocení organizačního uspořádání, dosažení vysoké efektivity vybraných aktivit prostřednictvím jejich centralizace 
a vytvoření specializovaných útvarů, zrychlení obchodních procesů především ve vztahu k zákazníkovi. Ve své podstatě se jedná 
o změnu z  řízení regionálního na řízení oborové. Výsledkem bude výkonnější společnost plně využívající potenciál zaměstnanců díky 
novému způsobu organizace práce a řízení. 

Celkové hodnocení roku 2004 uzavřete vy, vážení akcionáři, na řádné valné hromadě. Jsem přesvědčen, že informace předkládané 
v této výroční zprávě jsou přesným a pravdivým obrazem výsledků naší společnosti, kterých jsme v minulém roce dosáhli, a dávají 
i názornou představu, kam směřujeme v dalším období. 

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 
generální ředitel 
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VÝVOJ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI V LETECH 
2002, 2003 A 2004

ukazatel měrná jednotka 2002 2003 2004 číslo ISIN

základní kapitál tis.Kč 3 458 425 3 458 425 3 458 425 -

počet akcií celkem ks 3 458 425 3 458 425 3 458 425 -

v tom akcie na majitele ks 421 385 421 385 421 385 0008435251

v tom akcie na jméno ks 3 037 040 3 037 040 3 037 040 0009031166

ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 

Vydané cenné papíry

Emitent:  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Druh cenného papíru: akcie
Forma:    na jméno
Celkový objem:  3 037 040 000,- Kč
Počet kusů:           3 037 040 ks  
Jmenovitá hodnota:   1 000,- Kč
Podoba:   zaknihované       
ISIN:       CZ 0009031166

Emitent:      Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Druh cenného papíru:  akcie
Forma:           na majitele
Celkový objem:     421 385 000,- Kč
Počet kusů:      421 385 ks  
Jmenovitá hodnota:  1 000,- Kč
Podoba:          zaknihované       
ISIN:         CZ 0008435251

Akcie byly splaceny v plné výši.

Akcie jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a.s. (trh vedlejší burzy). 
Převoditelnost cenných papírů není omezena.

Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva spojená 
s cennými papíry:

ABN AMRO Bank N.V. Praha
Lazarská 3, P.O.Box 773
111 21 Praha 1

Výplaty z výnosu akcií:

Dividendy byly v uplynulých letech vypláceny dle pravidel schválených usnesením příslušné 
valné hromady společnosti, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. 
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město.

Skutečnosti důležité pro uplatnění práv akcionářů:

Veškeré tyto skutečnosti jsou v souladu se stanovami společnosti uveřejňovány v Obchod-
ním věstníku a na internetové adrese společnosti www.smvak.cz v oddíle „Akcionářům” 
a v sídle společnosti.

Přehled osob, jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech emitenta činil 
alespoň 5% – stav k 31.12.2004

Specifikace osoby IČ Podíl na hlasovacích právech
Waterfall Holding B.V.  0090058592 98,45%
Westelijke Randweg 37
1118CR Lichhaven Schiphol

Mezi veřejností je umístěno zbylých 53 636 akcií, na které připadá kapitál v hodnotě 
53 636 000,00 Kč. Toto množství představuje podíl na hlasovacích právech a základním 
kapitálu společnosti ve výši 1,55 % 



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 4

9

1.  Akcionáři mají právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření 
společnosti schválila k rozdělení. Rozhodný den pro vznik práva na dividendu je shodný s dnem 
konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne 
rozhodnutí pro vznik práva na dividendu. Místo a způsob výplaty dividendy určí svým rozhodnutím 
valná hromada. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

2.  Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého 
vkladu. 

3. Akcionář neručí za závazky společnosti.
4.  Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 
5.  Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní 

vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné 
hromady. Současně má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž je povinen se řídit zákonem, 
schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.

6.  Akcionář, který má akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu spo-
lečnosti, může požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání 
navržených záležitostí. 

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:
 A.  valnou hromadu
 B.  představenstvo
 C.  dozorčí radu

Postavení a působnost valné hromady

1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných 
akcionářů.

2.  Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
a)  rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem 

podle § 210 obchodního zákoníku nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních 
skutečností

b)  rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 
obchodního zákoníku 

c)  rozhodnutí o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku a o možnosti započtení 
peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na zaplacení emisního kurzu

d)  rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku
e)  volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou 

členů dozorčí rady volených zaměstnanci 
f)  schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených 

zákonem i mezitímní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividend 
a tantiém

g)  schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování 
o jejich odměňování

h)  rozhodování o registraci akcií společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace
i)  rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše 

jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
j)  rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, popřípadě 

o změně právní formy
k)  rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu nebo prodeji podniku nebo jeho části nebo uzavření takové 

smlouvy ovládanou osobou
l)  rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy a o jejich změnách
m) r ozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně
n)  rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské 

činnosti společnosti 
o)  rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií
p) rozhodování o změně druhu nebo formě akcií
q)  rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
r)  rozhodnutí o zřizování a zrušení mimo stanov uvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení 

a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti
s) řešení sporů mezi orgány společnosti
t)  rozhodnutí o převodech nemovitého majetku společnosti v hodnotě nad 25 mil. Kč stanovené 

znaleckým posudkem o ceně, o pronájmech nemovitého majetku na dobu určitou delší než 5 let 
u)  rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

POPIS PRÁV SPOJENÝCH S VLASTNICTVÍM AKCIÍ 

Právní postavení akcionářů

Poměr akcionářů ke společnosti

Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba, která je nebo se stane majitelem 
akcií společnosti. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy, zejména obchodní zákoník 
a stanovy společnosti. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti.



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 4

10

3.  Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon 
nebo tyto stanovy.

Účast na valné hromadě

1.  Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na 
ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné 
hromady. Současně má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž je povinen se řídit zákonem, 
schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.

2.  Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. 
Právnická osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem, nebo prostřed-
nictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezentaci akcionářů předložit plnou moc, z níž musí 
vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnic-
ké osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, pří-
padně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou 
osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, předloží při registraci usnesení 
zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.

3.  Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč 
jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

4.  Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
5.   Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické 

osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jme-
novitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaje o tom, že akcie neopravňuje 
k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se 
tato skutečnost do listiny včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými 
podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. 

6.  Valné hromady se účastní kromě členů představenstva a členů dozorčí rady i osoby pověřené 
představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle roz-
hodnutí představenstva. 

7.  Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. 
Tento rozhodný den musí být uveden v oznámení nebo v pozvánce o konání valné hromady. 
Představenstvo je povinno k rozhodnému dni podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných 
papírů.

Svolávání řádné valné hromady

1.   Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od poslední-
ho dne uplynulého účetního období. Svolává jí představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se před-
stavenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou 
hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li 
zákon jinak.

2.   Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.
3.  Valná hromada se svolává:
 •  u držitelů akcií na jméno a akcionářů na majitele, kteří využili práva podle § 184, odst. 4 obchod-

ního zákoníku, pozvánkou zaslanou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 
30 dnů přede dnem konání valné hromady,

 •  u držitelů akcií na majitele uveřejněním oznámení o konání valné hromady ve lhůtě nejméně 30 
dnů před konáním valné hromady v Obchodním věstníku a v jednom celostátním deníku. 

4.   Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň firmu a sídlo 
společnosti, údaj o zápisu společnosti v obchodním rejstříku včetně spisové značky, místo, datum 
a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná 
hromada, pořad jednání valné hromady, rozhodný den k účasti na valné hromadě a podmínky pro 
výkon hlasovacích práv. Je-li na pořadu valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované 
nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům 
vlastnícím akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, 
v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Hlavní údaje této účetní závěrky musí být 
uvedeny též v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Je-li na 
pořadu jednání rozhodování o změně stanov, zasílá se akcionářům vlastnícím akcie na jméno spolu 
s pozvánkou podstata navrhovaných změn, s uvedením možnosti k nahlédnutí navrhovaných změn 
stanov v sídle společnosti. Podstata změn stanov musí být uvedena též v oznámení o konání valné 
hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Pozvánka a oznámení musí rovněž obsahovat 
upozornění o možnosti vyžádání a zaslání kopie návrhu stanov na náklady a nebezpečí akcionáře. 

5.   Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí výše uvedené obdobně.
6.   Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu 

společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi požadovanou 
záležitost za dodržení podmínek ustanovení § 182, odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku.

7.   Valná hromada se koná v městě Ostravě s tím, že místo konání bude upřesněno v pozvánce nebo 
oznámení o konání valné hromady.

8.   Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání způsobem stanoveným stanovami 
pro svolání valné hromady, a to nejpozději 7 dnů před oznámeným datem jejího konání, jinak je 
společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního 
oznámení, účelně vynaložené náklady.
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Valná hromada mimořádná 

1.   Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo za podmínek stanovených zákonem. 
2.   Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % 

základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné 
hromady k projednání navržených záležitostí.

3.   Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu dle bodu 2 tak, aby se konala nejpozději do 40 
dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pozvánku na tuto valnou hromadu musí odeslat 
a oznámení uveřejnit nejpozději 15 dnů před jejím konáním způsobem stanoveným stanovami. 

4.   Nesvolá-li představenstvo mimořádnou valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionáře nebo akci-
onářů uvedených v bodě 2. soud o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke 
všem úkonům s ní souvisejícím. Soud může i bez návrhu určit předsedu této valné hromady. Pokud 
takto soud rozhodl, musí pozvánka nebo oznámení o jejím konání obsahovat tento výrok soudu 
s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy nabylo právní moci.   

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášet, 
svolá představenstvo, popř. ten, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní 
valná hromada se svolává novou pozvánkou či novým oznámením, a to způsobem uvedeným ve sta-
novách s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána a oznámení 
o konání náhradní valné hromady zveřejněno do 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná 
hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne původní valné hromady, musí 
mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů 
a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

Jednání valné hromady

1.  Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním 
hlasů.

2.  Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí pověřený člen představenstva. Poté valnou 
hromadu řídí zvolený předseda. 

3.  O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4.  Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se 

řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Rozhodování valné hromady

1.  Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni – ať už osobně, prostřednictvím svého sta-
tutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci – akcionáři, kteří mají akcie 
s jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti.

2.  O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodovat 
pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

3.  Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
4.  Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvali-

fikované většiny.
5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
 •  změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu předsta-

venstvem, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností 
 •  pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku
 •  možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního 

kurzu
 • vydání dluhopisu
 •  zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 • snížení základního kapitálu
 •  zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál 
  je zapotřebí alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada 

o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin hlasů akcionářů 
každého druhu akcií, které společnost vydala.

6.  Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
 •  vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů
 •  vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního 

zákoníku
 •  zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
 •  schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku
 •  fúzi, převodu jmění na jediného akcionáře nebo rozdělení společnosti, případně o změně právní 

formy 
   je zapotřebí alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. 
  Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle tohoto od-

stavce i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 4

12

7.   Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
 • změně druhu nebo formy akcií
 • změně práv spojených s určitým druhem akcií
 • omezení převoditelnosti akcií na jméno
 • zrušení registrace akcií
 je zapotřebí i souhlasu alespoň tři čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8.  K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se 

mají spojit.
9.  O rozhodnutích uvedených v bodech 5. až 8. musí být pořízen notářský zápis. Mají-li být na valné 

hromadě podle programu přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje pořízení notářského 
zápisu, zajistí představenstvo přítomnost notáře na valné hromadě. Svolává-li valnou hromadu 
někdo jiný než představenstvo, platí toto obdobně. 

10.   Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného 
valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě o návrhu 
dozorčí rady, pokud byla valná hromada svolána dozorčí radou. V případě, že tento návrh není 
schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. 
Pokud je některý z těchto návrhů přijat, o dalším se již nehlasuje.

Práva spojená s akciemi určují právní předpisy, zejména obchodní zákoník a stanovy společnosti. 

S vlastnictvím akcie je spojeno

1.  Právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila 
k rozdělení. Rozhodný den pro vznik práva na dividendu je konání valné hromady, která o výplatě 
rozhodla. V případě nepřevzetí dividendy akcionářem po uplynutí doby 3 let po schválení její výplaty 
valnou hromadou částka zůstává majetkem společnosti. 

2.  Právo podílet se na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti.
3.  Právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí 

týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Současně má 
právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně nebo prostřednic-
tvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

4.  Akcionář, který vlastní akcie v jmenovité hodnotě přesahující 3 % základního kapitálu, má právo 
požadovat svolání mimořádné valné hromady a navrhnout konkrétní záležitosti k projednání na této 
valné hromadě.

5.  Držitel akcie na jméno má právo na zaslání pozvánky, kterou se svolává valná hromada, na jeho 
adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do třiceti dnů před konáním valné hromady.

6.   Držitel akcie má právo na učinění veřejné nabídky převzetí akcií emitenta činěné třetími osobami 
a veřejné nabídky převzetí akcií jiných společností činěné emitentem, které byly uskutečněny 
v běžném nebo předcházejícím účetním roce, spolu s uvedením výše ceny a ostatních podmínek 
nabídky a jejího výsledku.

7. Rozsah hlasovacích práv.
  Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jme-

novité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

V letech 2001, 2002 a 2003 nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta. V roce 2004 byly 
učiněny dvě povinné nabídky převzetí, a to:

1.  povinná nabídka převzetí byla učiněna prostřednictvím zveřejnění v Obchodním věstníku č. 18 dne 
5.5.2004 v souvislosti se získáním 1 877 922 ks akcií společnosti, což představuje podíl na hlaso-
vacích právech ve výši 54,3 %. Na základě této povinné nabídky získal majoritní akcionář 1762 ks 
akcií, což představuje podíl na hlasovacích právech ve výši 0,05 %.

2.  povinná nabídka převzetí byla rovněž učiněna prostřednictvím zveřejnění v Obchodním věstníku 
č. 22 dne 2.6.2004 v souvislosti se získáním 1 524 200 ks akcií, čímž majoritní akcionář zvýšil 
svůj podíl na hlasovacích právech společnosti na 98,37 %. Na základě této povinné nabídky získal 
majoritní akcionář 965 ks akcií, což představuje podíl na hlasovacích právech ve výši 0,0276 %.

ULOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výroční zpráva za rok 2004 je k dispozici ve formě brožury v sídle společnosti od 29. dubna 2005 
v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hodin, kde bude poskytována bezplatně. Výroční zpráva je 
rovněž k dispozici u všech subjektů, kterým je tato výroční zpráva doručována dle z.č. 256/2004 Sb., 
tj. Komise pro cenné papíry, Burza cenných papírů, RM systém, Středisko pro cenné papíry, ABN 
AMRO Bank N.V. 
Výroční zpráva je současně ode dne 29. dubna 2005 k dispozici na internetových stránkách společ-
nosti www.smvak.cz v oddíle „Akcionářům“ ve formátu pdf.
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PŘEHLED OVLÁDANÝCH A OVLÁDAJÍCÍCH OSOB 
VE SKUPINĚ SPOLEČNOSTI SEVEROMORAVSKÉ 
VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S.
 

Stav do 25. února 2004

Přímá ovládající osoba:
• Anglian Water Overseas Holdings Ltd.

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
• Anglian Water Europe, s.r.o.

Další osoby holdingu:
• AWG Plc
• Anglian Water Plc
• Anglian Water International Holdings Ltd.
• Anglian Water International Ltd.
• Anglian Water Holding GmbH
• PURAC GmbH
• PURAC CZ s.r.o.
• SmVaK – inženýring, s.r.o.
• Ovod, spol. s r.o.

Stav od 26. února 2004

Přímá ovládající osoba:
• WATERFALL HOLDINGS B.V.

• Další osoby holdingu 
• SmVaK – inženýring, s.r.o.
• Ovod, spol. s r.o.
• Penta Holding Limited
• Penta Investments
• Penta Asset Management 
• Penta Group a.s.
• Invest Brokers, o.c.p., a.s.
• Penta Reality, a.s.
• P 67 value, s.r.o.
• Penta Finance a.s.
• LPV Finance BV
• Lorea Investments Limited
• Vinaco Holdings Limited
• Sandbar Cyprus
• Oakfield, a.s.
• Slovenská Dunajská Finančná, a.s.
• B Consult, a.s.
• Slovenský investičný holding, a.s.
• ZSNP, a.s.
• Dôvera, a.s.
• Bortez, s.r.o.
• Centrade, a.s.
• WFGD, a.s.
• Adast, a.s. ČR
• Star Systém, a.s.
• S-Invest, s.r.o.
• Česká lékárna, a.s.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2004 zpracovaná dle 
§ 66a, odst. 9 obchodního zákoníku je součástí této výroční zprávy. 
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ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2004

V souvislosti s odstoupením zástupců Anglian Water Overseas Holdings Ltd. Petera 
Simpsona, Jonathana Davida Forstera a Helmuta Grygarčíka z představenstva byli v únoru 
2004 kooptováni dle článku 16., bodu 6. stanov společnosti 3 náhradní členové na dobu 
do konání nejbližší valné hromady. Za členy představenstva byli kooptováni dne 27.2.2004 
Ing. Pavel Zumr, Ing. Jozef Janov a Ing. Martin Štefunko. Ing. Pavel Zumr byl současně 
zvolen do funkce předsedy představenstva. 

Na jednání řádné valné hromady uskutečněném dne 30.června 2004 proběhla volba tří nových 
členů představenstva za náhradní kooptované členy. Za členy představenstva byli zvoleni pan 
Ing. Pavel Zumr, pan Ing. Martin Štefunko a pan Ing. Jozef Janov. Valná hromada současně 
odvolala z funkce člena představenstva pana Ing. Petra Kajnara.
Představenstvo na svém zasedání dne 30.6.2004 zvolilo za předsedu představenstva 
Ing. Pavla Zumra.

Představenstvo

Ing. Pavel ZUMR, předseda 

Doc. Dr. Ing. Miroslav KYNCL, místopředseda, generální ředitel SmVaK 
Ostrava a.s.

Ing. Petr VÍCHA, místopředseda

Ing. Jozef JANOV, člen

Ing. Václav HOLEČEK, člen

Ing. Ladislav ŠINCL, člen

Ing. Miroslav ŠRÁMEK, člen

Ing. Martin ŠTEFUNKO, člen

Dozorčí rada 

Ing. Milan STRAKOŠ, předseda

RNDr. Lukáš ŽENATÝ, Ph.D., místopředseda

Ing. Mária CACHLOVÁ, člen

PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, člen

Ing. Miroslav KRAJÍČEK, člen

Ing. Vladimír KUNDRÁT, člen

Ing. Eva RICHTROVÁ, člen

Ing. Pavel SMOLKA, člen 

Ing. Zbyněk SKYBA, člen

Změny dosud nezapsané do obchodního rejstříku:
Veškerá řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku na základě návrhů podaných v roce 
2004 byla pravomocně ukončena. 
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ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 
SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S.

DOZORČÍ RADA

SmVaK – inženýring, s. r. o. Ovod, spol. s r. o.

PŘEDSTAVENSTVO

GENERÁLNÍ 
ŘEDITEL

ORGANIZAČNĚ
SPRÁVNÍ ŘEDITEL

TECHNICKÝ
 ŘEDITEL

EKONOMICKÝ 
ŘEDITEL

Regionální správa
Opava

Provozně-technický
útvar

Správa Ostravského
oblastního vodovodu

Provozně-technický
útvar

Provoz Ostravského
oblastního vodovodu

Provoz vodovodů

Regionální správa
Frýdek-Místek

Provozně-technický
útvar

Provoz vodovodů

Provoz kanalizací
a ČOV

Regionální správa
Karviná

Provozně-technický
útvar

Provoz vodovodů

Provoz kanalizací
a ČOV

Regionální správa
Nový Jičín

Provozně-technický
útvar

Provoz vodovodů

Provoz kanalizací
a ČOV

Provoz kanalizací
a ČOV

VALNÁ HROMADA
akcionářů
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

Hlavní výsledky roku 2004 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dosáhly v roce 2004 účetního zisku 
ve výši 218 654 tis. Kč.

Absolutní objem všech zúčtovaných tržeb a výnosů dosáhl 1 523 793 tis. Kč a meziroční 
nárůst k výnosům, zúčtovaným v minulém účetním období (po odečtení mimořádného vý-
nosu v objemu 75 079 tis.Kč) činil 48 292 Kč. Celkové náklady dosáhly absolutního objemu 
1 305 139 tis. Kč. Výkony ve srovnání s uplynulým rokem celkově vzrostly o 43 374 tis. Kč.

O 1,05 % nižší ve srovnání s objemem vykazovaným v roce 2003 byly dodávky vody předané 
do vodohospodářských systémů ostatních vodohospodářských společností. 

Objemy pitné vody dodávané pro domácnosti i podnikatelské subjekty, jakož i množství odvá-
děných odpadních vod, v účetním obdobím roku 2004 poklesly. Produktivita práce i rentabilita 
však meziročně stouply.

V průběhu celého roku 2004 bylo zajištěno plynulé zásobování pitnou vodou z centrálních 
i místních zdrojů. 

Více než 93 % celkového objemu zúčtovaných tržeb i výnosů je výsledkem hlavních výrob-
ních činností společnosti.

Celkové výsledky hospodaření, kterých společnost Severomoravské vodovody a kanaliza-
ce Ostrava a.s. za rok 2004 dosáhla, lze charakterizovat jako příznivé. Společnost prodala 
40 760 tis. m3 pitné vody pro konečnou spotřebu, za úplatu odvedla 32 162 tis. m3 odpad-
ních vod. Do vodohospodářských systémů tuzemských vodárenských společností předala 
22 006 tis. m3 pitné vody, do vodohospodářského systému v Polské republice bylo prodáno 
4 281 tis. m3. Vývoj odběrů pitné vody pro konečného spotřebitele má stále sestupnou 
tendenci, meziročně se snížil o 1 355 tis. m3. Odpadních vod bylo odvedeno o 35 tis. m3 
méně než v roce 2003.

Vybrané pozitivní tendence vývoje roku 2004 ve srovnání se stavem 
předcházejících období

• růst rentability i produktivity práce

•  další zvyšování podílu odpadních vod čištěných s vyhovující účinností na čištěných odpad-
ních vodách celkových

• pokles objemu pohledávek za odběrateli po lhůtě splatnosti o 14 %

• zvýšení počtu obyvatel napojených na veřejné vodovody a kanalizace 

Tržby a výnosy

Hodnota výkonů dosažených v roce 2004 činí 1 484 505 tis. Kč. To znamená růst ve výši 
3 % ve srovnání se skutečností vykázanou v předcházejícím účetním roce. Přidaná hodnota 
vzrostla o 4,85 %. 

Celkový objem tržeb a výnosů zúčtovaných na účtech 6. účtové třídy dosáhl ve sledovaném 
roce výše 1 523 793 tis. Kč, tj. o 26 787 tis. Kč méně, než tomu bylo v roce 2003. V roce 
2003 však byla mimořádně zúčtována do výnosů částka ve výši 75 079 tis. Kč z majetko-
právního vypořádání ČOV Bohumín. 

Přehled vývoje tržeb a výnosů celkem

údaje v tis.Kč

ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004

celkový objem tržeb a výnosů účtovaných 
v účtové třídě 6 

1 278 565 1 377 399 1 494 077  1 550 580 1 523 793

v tom – provozní tržby a výnosy 
v tom: vodné a voda předaná
stočné

1 259 174
720 847
410 046

1 339 483
760 659
448 306

1 471 694
834 733
480 513

1 461882
882 053
501 047

1 513 299
904 155
522 207

– finanční výnosy 16 628 26 903 22 383 13 619 10 494

– mimořádné výnosy 2 763 11 012 0 75 079 0

 



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 4

17

Údaje o hlavních oblastech činnosti v tis. m3 

ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004

voda fakturovaná 43 867 42 455 42 339 42 115 40 760

voda předaná 24 450 21 384 25 471 26 567 26 287

voda odkanalizovaná 34 389 33 526 33 031 32 197 32 162

 

Všechny vnitřní organizační jednotky (viz organizační struktura) se podílejí na celkovém ob-
ratu více než 10 %. Mimo území České republiky bylo dodáno 4 281 tis. m3 vody předané 
v celkové hodnotě 29 124 tis. Kč. Pro město Ostrava dosáhly dodávky vody předané celko-
vého objemu 17 527 tis. m3 v hodnotě 103 494 tis. Kč. Vodovodům a kanalizacím Přerov a.s. 
bylo dodáno 1 104 tis. m3 pitné vody v hodnotě 12 731 tis. Kč. 

Náklady 

Celková výše zúčtovaných nákladů dosáhla 1 305 139 tis. Kč.

Vývoj nákladů

údaje v tis. Kč

ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004

provozní náklady 1 087 700 1 120 531 1 216 569  1 183 895 1 171 627

finanční náklady 4 652 5 072 4 934 4 638 57 958

mimořádné náklady 2 549 1 871 0 0 0

daň z příjmu splatná 10 797 35 095 47 689 65 871 37 551

odložená daň 43 334 35 881 32 631 -59 349 38 003

náklady celkem 1 149 032 1 198 450 1 301 823 1 195 055 1 305 139

Vývoj provozních nákladů byl ovlivněn meziročním nárůstem cen materiálových vstupů, pře-
devším u povrchové a podzemní vody, pohonných hmot a topných olejů a elektrické energie. 
Vzhledem k realizaci prací v rámci investiční výstavby vzrostly odpisy DHM a DNM cca o 6 %. 
Také náklady spojené s likvidací odpadů a potřebami laboratorních prací zaznamenaly meziroční 
nárůst. Pokles nákladů na poplatky za vypouštění znečištěných odpadních vod dosažený díky 
zprovoznění nových čistírenských kapacit a zvýšení čisticího efektu měl na vývoj provozních 
nákladů pozitivní vliv.

Celkový meziroční nárůst finančních nákladů byl ovlivněn opatřeními, přijatými valnou hro-
madou uskutečněnou dne 30. června 2004, kdy bylo rozhodnuto o přijetí dlouhodobého 
syndikovaného úvěru ve výši 1 750 mil. Kč a o postupech spojených s restrukturalizací pasiv 
společnosti. 

Hospodářský výsledek

hospodářský výsledek – zisk před zdaněním

rok 2000
rok 2001
rok 2002
rok 2003 
rok 2004

183 664 tis. Kč
249 925 tis. Kč
272 574 tis. Kč
362 047 tis. Kč
294 208 tis. Kč

hospodářský výsledek – zisk po zaúčtování splatné 
i odložené daně z příjmu
rok 2000
rok 2001
rok 2002
rok 2003 
rok 2004

129 533 tis. Kč
178 949 tis. Kč
192 254 tis. Kč
355 525 tis. Kč
218 654 tis. Kč
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Financování

V průběhu celého hodnoceného období byl zajištěn optimální průběh nakládání s finančními 
zdroji, bezpečnost finančních hotovostí a úhrada platebních závazků (dále jen likvidita) jako 
jeden ze základních cílů úspěšného finančního řízení společnosti.

V červenci roku 2004 společnost získala na základě výsledků veřejné obchodní soutěže dlou-
hodobý syndikovaný úvěr ve výši 1 750 000 tis. Kč od syndikátu 8 bank ( ABN AMRO Bank 
N.V., BAWAG Bank CZ a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Prague branch, HSBC Bank 
plc – Prague branch, HVB Bank Czech Republic a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s. 
a Citibank a.s.), v jehož čele stojí Citibank a.s. Finanční zdroje byly využity pro zajištění likvi-
dity společnosti po realizaci závěrů valné hromady, část těchto finančních zdrojů byla využita 
v procesu financování investiční výstavby. Úvěr je zajištěn dlouhodobým hmotným majetkem 
nemovitým i movitým a vystavenou vlastní směnkou („blankosměnkou“) na řad Citibank a.s., 
Evropská 178, 166 40 Praha 6. Splácení úvěru bylo započato v roce 2005.

Úvěry k 31.12.2004

Věřitel Druh úvěru
Zůstatek ke dni 

31.12.2004 v tis. Kč
Bude splaceno v roce 

Citibank a.s.
Dlouhodobý 
syndikovaný úvěr

1 750 000
 2011, přičemž zůstane zbytek jistiny ve výši 

632 000 tis. Kč jako trvale úvěrování

K zajištění finanční stability pro následující období byla v měsíci červenci 2004 uzavřena 
smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o úvěru do výše 100 000 tis. Kč. Úvěr je zajištěný vystave-
nou vlastní směnkou (tzv. „blankosměnkou“) na řad ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3/1718, 
111 21 Praha 1. Možnost čerpání tohoto úvěru v roce 2004 nebyla ze strany Společnosti 
využita.

Společnost v roce 2004 řádně hradila veškeré své závazky vůči státnímu rozpočtu včetně 
splátek návratných finančních výpomocí (dále jen NFV) poskytnutých v uplynulých letech. 
Splátky za rok 2004 činily celkem 16 434 tis. Kč. 

Zůstatek závazku z návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu k 31. prosinci 2004 
činil 93 270 tis. Kč.

Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu k 31.12.2004

Věřitel Předmět financování z NFV
Zůstatek ke dni 31.12.2004

 v tis. Kč
Bude splaceno v roce

státní rozpočet ČOV Frýdek-Místek 38 200 2008

státní rozpočet ČOV Karviná 55 070 2012

Rozpis závazků k 31.12.2004

Dlouhodobé závazky 448 188 tis. Kč

Dlouhodobý syndikovaný úvěr 1 578 000 tis. Kč

Krátkodobé závazky celkem 315 282 tis. Kč

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 214 743 tis. Kč

– v tom do splatnosti 214 743 tis. Kč

– v tom po splatnosti 0

Krátkodobý bankovní úvěr 172 000 tis. Kč

Obchodní činnost 

Společnost v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., prováděcí vyhlášky č. 428/
2001 Sb. a ,,Obchodních podmínek pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění 
odpadních vod veřejnou kanalizací“ uzavírá s odběrateli smlouvy o zajišťování dodávek pitné 
vody z veřejného vodovodu a o poskytování služeb v oblasti odvádění odpadních vod veřej-
nými kanalizacemi.

K 31.prosinci 2004 bylo uzavřeno 97 570 smluv. Toto množství představuje 96,25 % z cel-
kového počtu odběratelů. V současné době je pozornost orientována na uzavírání dodatků 
ke smlouvám, které odpovídají novému zákonu č. 274/2001 Sb.

V rámci komplexního řízení vztahu se zákazníky pokračuje společnost v dalším prohlubování 
a rozšiřování poskytovaných služeb. Činnost pěti zákaznických center byla řádně zajištěna. 
Zákazníci se postupně přizpůsobují i možnosti využití služeb telefonního informačního centra, 
kterých mohou využívat obyvatelé ze všech regionů. 
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Přehled o počtu odběratelů a uzavřených smluv

Počet 
odběratelů

Počet 
uzavřených smluv

Procento uzavřených smluv 
z celkového počtu odběratelů

Obyvatelstvo 92 846 89 294 96,17

Podnikatelské subjekty 8 522 8 276 97,11

Celkem 101 368 97 570 96,25

Předpokládaný vývoj podnikání, hospodářská 
a finanční situace v roce 2005
V roce 2005 se pro investiční potřeby plánuje vynaložit finanční prostředky v objemu 429 mi-
lionů Kč. Investiční politika společnosti bude i nadále vycházet z potřeb dalšího zkvalitňování 
a rozvoje podnikatelské činnosti. Je zaměřena na modernizace a rekonstrukce vodovodních 
i kanalizačních sítí a na realizaci akcí, jejichž prostřednictvím budou splněny požadavky zákona 
jak v oblasti úpravy pitné vody , tak i čištění odpadních vod. Společnost bude i nadále pod-
porovat a realizovat financování rozvojových investic infrastrukturního vodohospodářského 
charakteru ve městech a obcích zásobovaného regionu. Bude pokračovat v činnosti pracov-
ních skupin pod vedením generálního ředitele, které budou monitorovat příležitosti k dalšímu 
růstu společnosti, zejména formou akvizic cílových vodárenských společností.

V průběhu účetního období roku 2005 bude uzavřen proces organizačních změn, zahájených 
v roce 2004. Tak budou dokončeny změny řízení veškerých činností Společnosti, kdy stávající 
územní řízení provozů vodovodů a kanalizací bude nahrazeno řízením oborovým. Výsledkem 
realizace konečné etapy přijaté „strategie koncentrace“ bude racionálnější řízení provozů 
spojené s dalším snižováním nároků na spotřebu živé práce. V účetním období roku 2005 se 
také předpokládá odprodej aktiv, které jsou pro podnikatelskou činnost Společnosti v nových 
podmínkách řízení neperspektivní. 

Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2004 je v oblasti výkonů z hlavních výrob-
ních činností očekáván nárůst, díky dalšímu využití nově vybudovaného přivaděče Fulnek 
– Hranice. V současné době se analyzuje ve spolupráci s odběratelem Wodociągi ziemi 
Cieszynskiej Ustroň možnost zvýšení kapacity přivaděče a zvýšeného objemu dodávek 
pitné vody do Polské republiky. 

Plán celkových nákladů roku 2005 se řídí očekávanými potřebami a předpokládaným 
cenovým vývojem v průběhu roku. 

Se změnou základního kapitálu se v tomto roce nepočítá. 

Společnost zahájila v roce 2005 splácení dlouhodobého syndikovaného úvěru s tím, 
že v roce 2005 bude z poskytnuté jistiny uhrazeno 172 000 tis. Kč. První čtvrtletní splátka 
ve výši 43 000 tis. Kč byla řádně uhrazena dne 10. ledna 2005. Finanční plán Společnosti 
je pro rok 2005 sestaven tak, aby i v podmínkách splácení syndikovaného úvěru byla 
zajištěna její plná finanční stabilita a solventnost. 

V roce 2005 je plánován hospodářský výsledek – zisk před zdaněním ve výši 287 737 tis. Kč.

V roce 2005 bude kvantifikován dopad přechodu na IAS/IFRS na účetní závěrku roku 2004. 
Zpracování relevantních ukazatelů závěrky roku 2004 při aplikaci zákona č. 437/2003 Sb., kte-
rým se upravuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a který nabývá účinnosti od 1.ledna 2005, 
bude realizováno v 1. pololetí 2005. Postupně jsou přijímána taková opatření, aby přechod 
do zavedení mezinárodních účetních standardů a mezinárodních standardů finančního výkaz-
nictví (IAS/IFRS) sladil finanční a účetní praxi společnosti a byl bezproblémový jak z hlediska 
Společnosti (emitenta), tak z hlediska účastníků kapitálového trhu. Společnost vypracuje řád-
nou účetní závěrku dle IAS/IFRS v roce 2005 s tím, že současně připraví srovnatelné údaje 
dle IAS/IFRS za rok 2004.

Míra souladu společnosti SmVaK Ostrava, a.s. s Kodexem správy a řízení společnosti založe-
ném na Principech OECD je v současné době předmětem analýz a o míře a mechanismech 
aplikace do podmínek Společnosti bude rozhodnuto v průběhu účetního období roku 2005.

Dlouhodobé aktivity v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na průzkum korozních vlivů 
upravené vody a rozvoj technologických procesů čištění odpadních vod budou pokračovat 
i v roce 2005.

Vlastní akcie společnost nepořizuje.
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Péče o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj  
Péče o ochranu životního prostředí je stálou součástí činnosti Společnosti.

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod dochází k dalšímu snížení zbytkového znečištění, 
zejména v ukazateli dusíku a fosforu ve vyčištěných odpadních vodách.

Investice v oblasti čištění odpadních vod byly zaměřeny na rekonstrukce stávajících čistíren 
odpadních vod tak, aby svou účinností vyhověly parametrům vyplývajícím z nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. Do trvalého provozu byla po rekonstrukci v roce 2004 uvedena ČOV Orlová 
a ČOV Kopřivnice, u ČOV Nový Jičín byl zahájen zkušební provoz. Byly zahájeny rekonstrukce ČOV 
Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Petřvald, Frenštát pod Radhoštěm a Těrlicko. Na ČOV Kopřivnice 
a Třinec bylo instalováno zařízení na chemické srážení fosforu. Ve spolupráci s obcemi pokračuje 
výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací Brušperk, Budišov nad Budišovkou. Dokončena 
byla stavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Háj ve Slezsku. Dále se rozšiřuje služba 
odborného provozování kanalizací a ČOV obcím, které jsou jejich vlastníky. 

Zvýšil se podíl obyvatelstva napojeného na čistírny odpadních vod propojením dalších vyústí bez 
čištění – lokalita Skřečoň a Starý Bohumín byla propojena na ČOV Bohumín, v obci Vítkov bylo 
realizováno propojení vyústí Švermova a Stará na ČOV Vítkov, propojeny byly výusti v Příboře 
a v Bílovci.

Na ČOV Havířov byla instalována nová odstředivka, která zajišťuje zvýšení sušiny ve stabilizova-
ném odvodněném kalu. 

V roce 2004 společnost vyprodukovala 4 457 MWh elektrické energie. 1 956 MWh z tohoto 
množství vyrobily malé vodní elektrárny instalované v systému Ostravského oblastního vodo-
vodu - 639 MWh bylo prodáno do sítě SME a.s. a zbývajících 1 317 MWh využito k provozu 
technologických zařízení OOV. Kogenerační jednotky se na výrobě elektrické energie podílely 
2 501 MWh. Nově byly instalovány kogenerační jednotky na ČOV Třinec a Havířov.

Bezpečnost práce
Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ve Společnosti věnována značná pozornost. 
Společnost klade značný důraz na dodržování bezpečných pracovních postupů, a to jak u svých 
zaměstnanců při zajišťování provozu a údržby vodárenských zařízení ve vlastnictví nebo provo-
zovaných, tak i při provádění oprav a údržby. Tato trvalá pozornost přinesla  další snížení v počtu 
pracovních úrazů. Za rok 2004 byly u společnosti zaznamenány tři pracovní úrazy, což představuje 
0,19 pracovních úrazů na 100 tis. odpracovaných hodin. U žádného úrazu nedošlo k vážnému 
poškození zdraví zaměstnanců.

Dodržování zásad bezpečnosti práce se netýká jen zaměstnanců společnosti. Je velmi důležitou 
součástí smluvních vztahů s dodavateli investičních celků, kde je společnost investorem.
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Hlavní činnosti

Provozování vodovodů

V průběhu celého roku 2004 zajišťovala společnost plynulé zásobování pitnou vodou, díky dosta-
tečným kapacitám bylo možné plně uspokojit veškeré požadavky odběratelů.

Tradiční hodnotou společnosti je vysoká kvalita pitné vody dodávané z centrálních zdrojů 
Ostravského oblastního vodovodu, která patří mezi nejlepší v České republice. Po celé období 
vyhovovala předepsaným ukazatelům jakosti.

V roce 2004 bylo vyrobeno 74 292 tis. m3 pitné vody, což je o 3 594 tis. m3 méně než v roce 
2003. Oproti minulému roku došlo k poklesu odběru vody u domácností o 486 tis. m3, u ostatních 
odběratelů o 869 tis. m3 a u vody předané cizím VH organizacím o 280 tis. m3. Domácnostem 
bylo prodáno 26 828 tis. m3 a ostatním odběratelům 13 932 tis. m3 pitné vody. 

Přehled o výrobě a dodávce vody v hmotných jednotkách

Ukazatel Měrná jednotka 2002 2003 2004

Voda vyrobená ve vlastních zařízeních tis. m3 76 680 77 886 74 292

Voda převzatá od cizích VH organizací tis. m3 82 83 85

Voda předaná cizím VH organizacím tis. m3 25 471 26 567 26 287

Voda vyrobená, určená k realizaci přímým spotřebitelům tis. m3 51 291 51 402 48 090

Voda fakturovaná tis. m3 42 339 42 115 40 760

v tom: domácnosti
     ostatní

tis. m3

tis. m3

27 490
14 849

27 314
14 801

26 828
13 932

Počet obyvatel napojených na veřejný vodovod v roce 2004  představuje 85,0 % obyvatelstva 
žijícího v zásobované oblasti. 

Specifická potřeba vody na obyvatele a den činila v roce 2004 u vody fakturované celkem 
156 l a u vody fakturované domácnostem 103 l.

Společnost dále úspěšně pokračovala ve snižování ztrát vody v trubní síti, v roce 2004 snížila 
tento ukazatel na 11,0 % z vody vyrobené určené k realizaci.
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Základní údaje o vodovodech

Ukazatel 2002 2003 2004

Počet napojených obyvatel v rámci a.s. 725 465 713 182 715 845

Počet veřejných vodovodů
Z toho : skupinových

129
54

129
54

130
55

Délka vodovodní sítě (km) 4 317 4 369 4509

Počet vodovodních přípojek 107 934 109 298 110 960

Délka vodovodních přípojek (km) 753 753 752

Počet osazených vodoměrů 109 836 110 729 112 615

Počet vyměněných vodoměrů/rok 14 771 19 859 18 934

Počet paušálních odběrů 2 981  2 860 2806

Počet čerpacích a přečerpávacích stanic 146 159* 161

Počet úpraven vod 26 47* 42

Počet vodojemů 326 364* 368

Objem vodojemů (m3) 373 331 380 009* 386 239

*)  změna metodiky ve smyslu zákona o vodovodech 274/2001 Sb. – Majetková a provozní 
evidence

Kvalita vody v úpravnách vod centrálních zdrojů – rok 2004

Kvalita vody
Měrná 

jednotka

Mezná hodnota 
dle zákona 258/2000 Sb. 
a vyhlášky 252/2004 Sb.

ÚV 
Podhradí

ÚV 
Nová Ves

ÚV 
Vyšní Lhoty

Upravená voda
prům. hodnota

Upravená voda 
prům. hodnota

Upravená voda 
prům. hodnota

pH 6,5 – 9,5 7,95 8,13 8,00

KNK4,5 mmol.l-1 - 0,88 0,49 0,52

ZNK8,3 mmol.l-1 - 0,04 0,01 0,02

Barva mg.l-1 Pt 20 2,24 1,28 0,04

Zákal ZF 5 0,01 0,02 0,01

CHSKMn mg.l-1 3 1,68 1,04 0,64

Železo mg.l-1 0,2 < 0,05 0,01 0,00

Mangan mg.l-1 0,05 0,00 < 0,03 < 0,02

Dusičnany mg.l-1 50 7,06 4,02 3,9

Dusitany mg.l-1 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Amonné ionty mg.l-1 0,5 < 0,04 < 0,03 < 0,03

Rozp. kyslík mg.l-1 - 10,8 11,8 10,50

Hliník mg.l-1 0,2 0,03 0,00 0,01

Antimon mg.l-1 0,005 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Arsen mg.l-1 0,01 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Měď mg.l-1 1,0 < 0,005 < 0,005  0,005

Chrom mg.l-1 0,05 < 0,025 < 0,025 < 0,025

Nikl mg.l-1 0,02 < 0,015 < 0,015 < 0,015

Selen mg.l-1 0,01 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Olovo mg.l-1 0,025 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Kadmium mg.l-1 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Rtuť mg.l-1 0,001 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Provozování kanalizací

Provozování kanalizací a čistíren odpadních vod probíhalo v  roce 2004 plynule, bez závaž-
nějších poruch a havárií. Celkem bylo odkanalizováno 28 219 tis. m3 odpadních vod (bez 
srážkových vod fakturovaných), to je o 19 tis. m3 méně než v roce 2003. Celkový objem 
odkanalizované vody včetně vod srážkových činil 52 844 tis. m3. Čistírny odpadních vod vyčis-
tily 52 038 tis. m3, z toho 49 442 tis. m3 (tj. 95 %) zpracovala zařízení s vyhovující účinností. 
Podíl obyvatelstva napojeného na čistírny odpadních vod dosáhl 57,3 %, což ve srovnání 
s rokem 2003 představuje nárůst o 0,3 %.
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Rok 2004 přinesl další zvýšení kvality čištěných odpadních vod. V tomto roce byly uvedeny 
do trvalého provozu čistírny odpadních vod ve městech Orlová a Kopřivnice.

–  zkušební provoz zahájila rekonstruovaná ČOV Nový Jičín. V rámci rekonstrukce byla pro-
vedena dostavba biologické části čistírny, tj. vybudování třístupňové kaskádové aktivace, 
zrekonstruovány byly dvě dosazovací nádrže a byl zvětšen jejich objem, byla dobudována 
dmychárna, čerpací stanice kalu a rovněž byla rekonstruována vyhnívací nádrž. 

–  byla zahájena rekonstrukce ČOV Frýdlant n.O., která spočívá v dostavbě regenerační 
nádrže a dmychárny, v posílení aerace v oxidačním příkopu a rekonstrukci pojezdu dosa-
zovací nádrže 

–  byla zahájena rekonstrukce ČOV Petřvald. Zde dochází k výstavbě nové biologické části 
regenerace-denitrifikace-nitrifikace, dvou nových dosazovacích nádrží, rekonstruováno 
bude hrubé a mechanické čištění

–  na ČOV Havířov byla zahájena přestavba karuselové aktivační nádrže na tříkaskádovou 
aktivaci. Současně probíhá dostavba zahušťování přebytečného kalu a byla zde instalována 
nová kogenerační jednotka a nová odstředivka na odvodňování kalu

–  byla zahájena rekonstrukce ČOV Těrlicko, spočívající ve vybudování nového hrubého před-
čištění, vstupní čerpací stanice, nádrže regenerace kalu, rekonstrukci aeračního zařízení 
v aktivační nádrži a  rekonstrukci dosazovací nádrže

– byla provedena rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Příbor 

–  na ČOV Frenštát p.R. byla zahájena rekonstrukce biologického stupně včetně dosazovací 
nádrže a rekonstrukce kalového hospodářství

Soustavně probíhají rekonstrukce kanalizací, z nichž v uplynulém roce byly nejvýznamnější:

– Frýdek-Místek – Stará kolonie
– Třinec – ul. Zelená, Větrná, Rovná, Ke stadionu
– Jablunkov – ul. Nádražní
– Karviná – ul. Závodní
– Příbor – Masarykovo nám., Na Valše
– Opava – ul. Rybářská

Pokračovalo začleňování dalších objektů do automatizovaného systému řízení umožňující 
okamžitou reakci na poruchy zařízení.

Základní technické údaje o kanalizacích a čistírnách odpadních vod

Ukazatel
Měrná

jednotka
2002 2003 2004

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci počet 494 906 495 540 497 049

Počet obcí s veřejnou kanalizací počet 60 68 70

Počet čistíren odpadních vod počet 55  59 61

Kapacita čistíren odpadních vod m3.d-1 259 908 254 223 259 242

Délka kanalizační sítě km 1 150 1 246 1 313

Počet kanalizačních přípojek počet 33 986 34 391 34 733

Délka kanalizačních přípojek km 299 302 304

Množství odp. vod vypouštěných do veřejné kanalizace 
(bez fakturovaných srážek)

tis.m3 29 067 28 238 28 219

   z toho čištěných tis.m3 28 663 27 626 27 693

Množství čištěných odpadních vod (vč. srážkových) tis.m3 54 611 49 574 52 038

Kaly produkované z čistíren odpadních vod (ve 100 % sušině) t.r-1 8 941 8 316 8 715
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Investiční výstavba a opravy hmotného majetku

Objem prostředků vynaložených na pořízení prací a dodávek investičního charakteru dosáhl 
v roce 2004 celkové výše 391 634 tis. Kč.

Do roku 2004 byly pro financování investic využívány výlučně vlastní zdroje společnosti. V roce 
2004 společnost získala dlouhodobý syndikovaný úvěr ve výši 1 750 000 tis. Kč od syndikátu 
8 bank (ABN AMRO Bank N.V., BAWAG Bank CZ a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, 
Prague branch, HSBC Bank plc – Prague branch, HVB Bank Czech Republic a.s., Komerční 
banka, a.s., Raiffeisenbank a.s. a Citibank a.s.), v jehož čele stojí Citibank a.s. Část těchto 
finančních zdrojů byla využita v procesu financování investiční výstavby.

Objem použitých investičních prostředků a plán do roku 2004

rok 2000 2001 2002 2003 2004

investice v tis. Kč 326 611 432 060 409 583 485 469 391 634

Společnost pořídila na základě uzavřených leasingových smluv tento dlouhodobý 
hmotný majetek:

Předmět finančního leasingu, pronajimatel Cena leasingu v Kč

Kanalizační vůz CASK, podvozek MAN 26.443 FDAC 6x6 TGA s nástavbou 
Pronajímatel FRANFINANCE Czech Republic s.r.o. – nyní SG Equipment Finance

Pořizovací cena bez DPH: 8 750 000,00 Kč
Závazek společnosti celkem: 9 465 176,80 Kč

Kanalizační vůz CAS, podvozek Tatra T 815 – 280 s nástavbou a příslušenstvím
Pronajímatel FRANFINANCE Czech Republic s.r.o. – nyní SG Equipment Finance

Pořizovací cena bez DPH: 3 670 000,00 Kč
Závazek společnosti celkem: 3 970 547,20 Kč
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Přehled nejvýznamnějších investic realizovaných v roce 2004

Název investice
Náklady v roce 2004 

v tis. Kč

Úpravna vody Nová Ves – lamelová sedimentace 12 468

Frýdek-Místek, Stará kolonie u Válcoven plechu, ul. Divišova, Skautská, Hutní – rekonstrukce 
kanalizace

8 835

Čistírna odpadních vod Havířov – rekonstrukce biologického čištění 9 153

Opava, ul. Rybářská – rekonstrukce kanalizace 12 607

Úpravna vody Podhradí – rekonstrukce kalového hospodářství, 2. etapa 13 415

Fulnek – přepojení na Ostravský oblastní vodovod 5 514

Petřvald, ul. Topolová, Úzká, Bužkovská – rekonstrukce vodovodu 6 343

Významné investice uplynulých let  

Rok 2000

Významnou investicí z hlediska kvality vody byla v roce 2000 sanace přivaděče Havířov 2. 
Rozpočtové náklady (dále jen RN) činily 6 585 tis. Kč. V tomto roce bylo rovněž dokončeno 
přemístění dispečerských informací do centra v Ostravě (RN 4 109 tis. Kč). Klíčovou investicí 
bylo pokračování výstavby rekonstrukce čistírny odpadních vod Karviná.

Rok 2001

K  nejvýznamnějším investicím v roce 2001 patřilo dokončení výstavby čistírny odpadních vod 
Karviná (celkový finanční objem této investice činil 409 080 tis. Kč, z toho bylo v roce 2001 
profinancováno 68 758 tis. Kč), dále ukončení automatizace provozu úpravny vody Vyšní Lhoty 
(RN 34 991 tis. Kč), zahájení rekonstrukce čistírny odpadních vod v Jablunkově, dokončení 
rekonstrukce čistírny odpadních vod v Českém Těšíně (RN 31 263 tis. Kč) a realizace výstavby 
přivaděče pitné vody do Polské republiky včetně jeho uvedení do provozu (RN 74 487 tis. Kč). 

Rok 2002

Nejdůležitější investicí přecházející z roku 2002 do roku 2003 bylo vybudování přivaděče 
pitné vody pro Fulnek a Hranice. V tomto roce činil objem prací, realizovaných v rámci této 
stavby 51 159 tis. Kč.

Další významnou investicí dokončenou v tomto roce byla rekonstrukce čistírny odpadních 
vod pro Jablunkov (RN 36 599 tis. Kč), zahájena byla rekonstrukce čistírny odpadních vod 
v Orlové a Kopřivnici. Velkou pozornost společnost v roce 2003 věnovala realizaci staveb pro 
zlepšení kvality pitné vody. 

Rok 2003

V roce 2003 byl dokončen vodovodní přivaděč Fulnek – Hranice (RN 161 750 tis. Kč) a uve-
deny do zkušebního provozu dvě rekonstruované mechanicko – biologické čistírny odpadních 
vod – ČOV Orlová (RN 24 912 tis. Kč) a ČOV Kopřivnice (RN 38 653 tis. Kč). Rekonstrukce 
těchto čistíren odpadních vod výraznou měrou přispěje ke snížení zbytkového znečištění 
vypouštěného do recipientů a tím ke zlepšení kvality vody v nich. V roce 2003 byla zahájena 
rekonstrukce čistírny odpadních vod Nový Jičín.

Rok 2004

Významnou investicí dokončenou v  roce 2004 byla stavba „ČOV Nový Jičín – nitrifikace 
a denitrifikace. Čistírna odpadních vod byla po rekonstrukci uvedena do zkušebního provozu, 
který bude ukončen v květnu 2005. Celkové rozpočtové náklady stavby jsou 50 692 tis. Kč,  
v roce 2004 bylo prostavěno 5 659 tis. Kč. V roce 2004 pokračovala svojí 2. etapou investice 
ÚV Podhradí – rekonstrukce kalového hospodářství (RN 13 413 tis. Kč).

Významné investice roku 2005 

 V roce 2005 bude dokončena investice ÚV Podhradí – rekonstrukce kalového hospodářství. 
Novou investicí, která bude zahájena v roce 2005, je III. přivaděč OOV – sanace, 2. etapa 
– cementace potrubí a Přivaděč Šenov – Šumbark, cementace.

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod budou realizovány investice Bohumín, 
ul. Petra Cingra – napojení stoky G, ČOV Frenštát – rekonstrukce biologického stupně 
a stabilizace kalu, Benešov, ul. Osada Míru – rekonstrukce kanalizace.
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Opravy hmotného majetku

Opravy vodovodů a kanalizací byly v roce 2004 v souladu s plánem oprav systematicky 
zaměřeny na opravy vodárenského a kanalizačního zařízení, zejména na opravy vodovodních 
a kanalizačních sítí. Operativním způsobem byly rovněž řešeny případné havárie na vodovo-
dech a kanalizacích.

Nejvýznamnějšími opravami provedenými v roce 2004 jsou opravy 

Název opravy
Náklady v roce 2004 

v tis. Kč

Vratimov, ul. Nová – oprava vodovodu 1 129

Brušperk, ul. Dráhy – oprava kanalizace 1 611

Vodojem Lučina – opravy objektu 1 207

Oprava vodojemu Suvorovova 1 x 1500 m3 2 137

Čistírna odpadních vod Orlová – oprava vodovodu a rozvodů 
ústředního topení

3 189

Vodojem Krásné Pole – oprava sanace komory č. 4 2 419

Úpravna vody Podhradí – výměna tepelné izolace haly filtrů 1 132

Systémem výběrových řízení se podařilo snížit původně plánovaný objem nákladů na opravy 
a udržování dodavatelským způsobem cca o 5%.

Popis nemovitostí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vlastní nemovitosti v těchto finančních 
objemech: 

(v tis. Kč) 2001 2002 2003 2004 oč. 2005

stavby netto 5 798 402 5 505 607 5 307 514 5 488 995 5 579 009

pozemky 126 811 133 905 137 380 139 172 145 000

Většina staveb společnosti je dlouhodobým hmotným majetkem infrastrukturního vodo-
hospodářského charakteru, který slouží převážně k výrobní činnosti, zásobování obyvatelstva 
a ostatních odběratelů pitnou vodou a k odvádění a čištění vod odpadních. 

Zástavním právem na zajištění dlouhodobého syndikovaného úvěru jsou zatíženy tyto majetky:

ZH k 31.12.2004 v tis. Kč

CelkemMajetek zapsaný 
v katastru 

nemovitostí 

Majetek zapsaný 
v registru zástav, vedeném 

notářskou komorou

Čistírna odpadních vod 
Bohumín

31 858 106 132 137 990 

Čistírna odpadních vod 
Havířov

38 302 178 347 216 649

Čistírna odpadních vod 
Karviná

64 841 287 720 352 561 

Čistírna odpadních vod 
Sviadnov

62 123 313 919 376 042 

Úpravna vody Nová Ves 53 139 53 009 106 148

ÚV Podhradí 30 352 52 727 83 079

Součet 280 615 991 854 1 272 469
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Personální oblast 

V souladu s naplňováním dlouhodobých cílů i v roce 2004 probíhala ve společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. další etapa racionalizace vybraných 
činností, spojená s optimalizací počtu zaměstnanců. 

Vzdělávání zaměstnanců bylo zaměřeno na zvýšení úrovně manažerských technik a doved-
ností na všech úrovních řídicích zaměstnanců včetně zkvalitnění odborné a komunikační 
úrovně u zaměstnanců, přicházejících do styku se zákazníky.

Pracovněprávní vztahy ve Společnosti se odvíjely v souladu se Zákoníkem práce a platnou 
Kolektivní smlouvou, uzavřenou mezi vedením Společnosti zastoupené Doc. Dr. Ing. Miroslavem 
Kynclem a základní organizací odborového svazu vnitřních organizačních jednotek zastoupenou 
předsedou ZO OS.

Přehled počtu zaměstnanců

počet osob (přepočtený stav)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Přepočtený počet zaměstnanců celkem 1 295 1 179 1 066 1 014 980 957

v tom zaměstnanci provozu vodovodů 664 589 515 497 467 457

v tom zaměstnanci provozu kanalizací 331 314 293 279 268 267

Ostatní údaje

Vývoj vlastního kapitálu 

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004

vlastní kapitál (v tis. Kč) 6 193 539 6 367 571 6 440 709 6 659 920 4 616 284

Na základě rozhodnutí valné hromady, uskutečněné dne 30. června 2004, byly vyplaceny 
akcionářům finanční prostředky

Výplata dividendy ze zisku roku 2003 a z nerozděleného zisku minulých let byla uhrazena 
v celkové výši 657 100 750,00 Kč. Dále byla provedena výplata kapitálových fondů v celkové 
výši 1 601 250 775,00 Kč mezi akcionáře. Finanční prostředky byly vyplaceny všem akcioná-
řům, vlastnícím akcie Společnosti ke dni konání řádné valné hromady.

 

Předmět podnikání „dceřiných společností“

název s.r.o.
hlavní předmět 

podnikání

základní 
kapitál 
v tis.Kč

vlastnický podíl 
mateřské společnosti 

v %

Ovod, spol. s r.o. 
Jaselská 47, Opava  IČ 64086348

opravy a ověřování vodoměrů 
a průtokoměrů

1 250 100

SmVaK – inženýring, s.r.o. 
Varenská 2723/51, Ostrava IČ 64608042

inženýrská činnost, projekční 
činnost, laboratorní práce

1 625 80

Výše výnosu z podílu Společnosti na dceřiných společnostech činila v roce 2000: 1 327 tis. Kč, 
v roce 2001: 1 898 tis. Kč, v roce 2002: 1 973 tis. Kč, v roce 2003: 2 592 tis. Kč a v roce 
2004: 2 516 tis. Kč a v roce 2005 dosáhne výše 3 981 tis. Kč. Na základě platné legislativy 
a s přihlédnutím ke skutečnostem, že Společnost je současně ovládanou osobou zahrnutou 
do konsolidačního celku a že podíl „dceřiných společností“ na konsolidačním celku není 
významný, rozhodlo představenstvo společnosti, že konsolidovaná účetní závěrka nebude za 
účetní období roku 2004 sestavována. 
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Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii, výše dividendy

2000 2001 2002 2003 2004

hospodářský výsledek na jednu akcii v Kč 37,45 51,74 55,59 102,80 63,22

výše dividendy na akcii v Kč 0 35 38 190 rozhoduje VH

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních 

Nebyly zaznamenány žádné údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, vedených 
v účetním období, která by mohla mít významný vliv na finanční situaci Společnosti v roce 
2004.

V roce 2004 nebyly proti společnosti vedeny žádné soudní spory, který by významně ovlivnily 
její činnost. Rovněž společnosti není známo, že by bylo proti ní zahájeno jakékoliv řízení 
v souvislosti s nároky vůči ní, nebo že by takové řízení vůči ní hrozilo. 

Návrh na rozdělení účetního zisku společnosti dosaženého za účetní 
období roku 2004 

částka v tis. Kč

účetní zisk 218 654

návrh na rozdělení:

• tvorba rezervního fondu (v souladu s § 217 obchodního zákona) 10 933

• tvorba sociálního fondu společnosti 5 030

• čistý zisk k rozhodnutí valné hromady 202 691

Informace dle par. 118, odst. 3 písmen c) až f) zákona č. 256/2004 Sb. 

Informace o příjmech vedoucích osob za rok 2004 

a) představenstvo

Popis peněžitých příjmů 
– principy odměňování vycházejí 

z uzavřených mand. smluv

Ing. Pavel Zumr 
Odměna za práci v představenstvu 

schválená valnou hromadou

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl dtto

Ing. Petr Vícha dtto

Ing. Jozef Janov dtto

Ing. Václav Holeček dtto

Ing. Miroslav Šrámek dtto

Ing. Ladislav Šincl dtto

Ing. Martin Štefunko dtto

Ing. Petr Kajnar, člen do 30.6.2004 dtto

Helmut Grygarčík, člen do 29.2.2004 dtto

Jonathan David Forster, člen do 29.2.2004 žádné

Peter Simpson, člen do 29.2.2004 žádné

Peněžité příjmy členů představenstva od Společnosti činily celkem 1 617 tis. Kč, naturální 

příjmy nebyly poskytnuty.
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b) dozorčí rada

Popis peněžitých příjmů – principy 
odměňování 

Popis naturálních 
příjmů

Ing. Milan Strakoš Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. 
Principy vycházejí z mandátní smlouvy.

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. 
Principy vycházejí z mandátní smlouvy.

Ing. Mária Cachlová
Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. Principy vy-
cházejí z mandátní smlouvy.Vykázaný příjem zahrnuje 
i příjmy dle uzavřené Smlouvy o mzdě.

Penzijní připojištění

Ing. Miroslav Krajíček Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. 
Principy vycházejí z mandátní smlouvy.

Ing. Vladimír Kundrát
Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. 
Principy vycházejí z mandátní smlouvy. Vykázaný příjem 
zahrnuje i příjmy dle uzavřené Smlouvy o mzdě.

Penzijní připojištění

PaedDr. Milada Halíková Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. 
Principy vycházejí z mandátní smlouvy.

Ing. Eva Richtrová Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. 
Principy vycházejí z mandátní smlouvy.

Ing. Pavel Smolka Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. 
Principy vycházejí z mandátní smlouvy.

Ing. Zbyněk Skyba
Odměna za práci v DR schválená valnou hromadou. 
Principy vycházejí z mandátní smlouvy. Vykázaný příjem 
zahrnuje i příjmy dle uzavřené Smlouvy o mzdě.

Penzijní připojištění + 
odměna dle kol. sml. 
ze sociálního fondu

Peněžité příjmy členů dozorčí rady od Společnosti činily celkem 2 801 tis. Kč, celkové 
naturální příjmy činily 11 tis. Kč

c) ředitelé

Popis peněžitých příjmů 
– principy odměňování

Popis naturálních příjmů

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
generální ředitel

Vyplacená mzda na základě 
„smlouvy o mzdě“ 

Penzijní připojištění, osobní automobil, 
jiné odměny (telefon)

Ing. Albín Dobeš
ekonomický ředitel

Vyplacená mzda na základě 
„smlouvy o mzdě“ 

Penzijní připojištění, osobní automobil, jiné odměny 
(telefon + odm. dle kol. sml. ze sociálního fondu)

Ing. Petr Káňa
technický ředitel

Vyplacená mzda na základě 
„smlouvy o mzdě“ 

Penzijní připojištění, osobní automobil

Ing. Petr Šváb
organizačně správní ředitel

Vyplacená mzda na základě 
„smlouvy o mzdě“ 

Penzijní připojištění, osobní automobil

Peněžité příjmy ředitelů od Společnosti činily celkem 6 294 tis. Kč, celkové naturální příjmy 
činily 302 tis. Kč
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Informace o akciích emitenta a jiných investičních nástrojích 
ve vlastnictví vedoucích osob ke dni 31.12.2004

Představenstvo
Počet akcií 

na poč. roku
Počet akcií 

na konci roku

Opční a obdobné smlouvy, 
jejichž podkladovým 

aktivem jsou akcie emitenta

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Miroslav Šrámek 0 0 žádné

Ing. Ladislav Šincl 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Václav Holeček 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Martin Štefunko 0 0 žádné

Ing. Jozef Janov 0 0 žádné

Ing. Pavel Zumr 0 0 žádné

Dozorčí rada
Počet akcií 

na poč. roku
Počet akcií 

na konci roku

Opční a obdobné smlouvy, 
jejichž podkladovým aktivem 

jsou akcie emitenta

Ing. Mária Cachlová 1 1 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Vladimír Kundrát 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Zbyněk Skyba 1 1 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Milan Strakoš 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Eva Richtrová 0 0 žádné

Ing. Pavel Smolka 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Miroslav Krajíček 0 0 žádné

PaedDr. Milada Halíková 0 0 žádné

Ředitelé
Počet akcií 

na poč. roku
Počet akcií 

na konci roku

Opční a obdobné smlouvy, 
jejichž podkladovým aktivem 

jsou akcie emitenta

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Petr Káňa 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Petr Šváb 0 0 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Ing. Albín Dobeš 1 1 žádné

rodinní příslušníci 0 0 žádné

Informace o obchodech s akciemi emitenta, uskutečněnými během roku
Vedoucí osoby ani jejich rodinní příslušníci v daném roce s akciemi emitenta neobchodovaly.

Odměny auditorům za relevantní období
 

auditor
V roce 2004 

uhrazeno Kč
Jiné služby 

v Kč
Jiné služby 

popis

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 754 220 3 800 školení

Deloitte, s.r.o. 350 000 5 700 školení
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Členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty žádné úvěry a půjčky ani nebyla převzata 
žádná ručení, jiná zajištění či plnění. Zaměstnanci nemají žádné nadstandardní možnosti 
účasti na základním kapitálu společnosti.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta
Představenstvo společnosti 

jméno a příjmení

datum narození

funkce

hlavní činnost mimo 
SmVaK Ostrava a.s.

Dosažené vzdělání a praxe

Ing. Pavel Zumr

5.7.1944

předseda

předseda představenstva 
Adast Adamov a.s.

vzdělání: VUT Brno (1968), postgraduální studium VUT Brno (1972)
dosavadní praxe:
1968 –1972 odborný asistent – ústav materiálu a technologie
1972 – 1992 Kovoprojekta, projektová inženýrská činnost
1992 – 2002 poradenská činnost (restrukturalizace společností)
od 2002 – dosud Adast Adamov a.s.

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

20.5.1943

místopředseda

zaměstnanec společnosti

vzdělání: VŠCHT Pardubice, VŠCHT Praha – postgraduální studium, VŠB – TU Ostrava, 
doktorská disertace a habilitace
dosavadní praxe: Ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
působí od roku 1967 a prošel řadou odborných a řídících funkcí (technolog, vedoucí řízení 
výroby, výrobní náměstek). Od roku 1991 ředitel společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., od června 1996 – dosud generální ředitel

Ing. Petr Vícha

25.9.1963

místopředseda

starosta města Bohumín

vzdělání: VŠB Ostrava

dosavadní praxe: Po absolvování VŠ 2 roky v ŽDB jako mistr montoven kotlů a technolog. 
V letech 1991-1994 zastával na MěÚ Bohumín funkci vedoucího finančního odboru. Od r. 
1994 – dosud starosta Bohumína.

Ing. Jozef Janov

17.11.1978

člen

investiční manažer, 
Penta Finance a.s.

vzdělání: 
Ekonomická Universita v Bratislavě (2003), spec. finance, bankovnictví a investování,
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2003) ekonomie,(německofonní studium)
dosavadní praxe: 
Citibank Northern Europe, Düsseldorf (2001), praktikant, odd. marketing channel management, 
Navigator Finance, Bratislava (2002-2003), investiční analytik
Penta Finance, Praha (od 7/2003) investiční manager projektů

Ing. Martin Štefunko

23.6.1977

člen

projektový manažer, 
Penta Finance a.s.

vzdělání:
Ekonomická Universita v Bratislavě (2000), doktorandské studium (2004), Mises Institute, 
Auburn University, USA (2000, 2001),
Johanes-Kepler-Universität, Linz (1998), studijní pobyt
dosavadní praxe:
Ekonomická Universita v Bratislavě (2000-2001) – interní doktorand, učitel
Penta Group, Bratislava (2000-2003) – investiční manager projektů
Penta Finance, Praha (od 2003) – projektový manager

Ing. Václav Holeček

26.9.1951

člen

starosta města Petřvald

vzdělání: VUT Brno, stavební fakulta
dosavadní praxe:
1976 – 1979 Útvar dopravního inženýrství města Ostravy
1979 – 1990 Důl Julius Fučík v Petřvaldě – odd. stavebních investic
1990 – dosud starosta města Petřvald

Ing. Ladislav Šincl

20.9.1965

člen

zástupce primátora 
města Karviná

vzdělání: VŠE Praha
dosavadní praxe
do r. 1992 ekonom Poldi Kladno a.s.
1992 – 94 jednatel IPB a.s
1994 – 96 ved. týmu depozitních služe IPB a.s.
1996 specialista VT v IPB a.s.
1997 – 98 vedoucí agentury v IPB Pojišťovna a.s.
1998 – 2002 zást. starosty města Karviná
od 2002 – dosud 1. nám. primátora stat. města Karviná

Ing. Miroslav Šrámek

25.5.1942

člen

tajemník MěÚ Nový Jičín

vzdělání: VŠZ Brno 
dosavadní praxe: Do roku 1989 byl zaměstnán ve Školním zemědělském podniku při Vysoké 
škole veterinární Brno, kde působil jako vedoucí oddělení. Od roku 1990 působí na Městském 
úřadě Nový Jičín, zpočátku jako tajemník, později jako zástupce starosty. V současné době 
je tajemníkem Městského úřadu Nový Jičín.
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Dozorčí rada společnosti 

jméno a příjmení
datum narození
funkce
hlavní činnost mimo 
SmVaK Ostrava a.s. 

Dosažené vzdělání a praxe

Ing. Milan Strakoš

14.9.1950

předseda

starosta města Příbora

vzdělání:VUT Brno, strojní fak.
dosavadní praxe:
Po ukončení VUT Brno nastoupil v roce 1974 jako projektant u Hutního projektu Praha, závod F-Místek. 
V průběhu let postupně zařazen jako samostatný projektant, vedoucí projektant a v závěru svého 
působení byl jmenován do funkce hlavního inženýra pro výstavbu Koksovny ve Stonavě. Od roku 1990 
pracuje ve veřejných funkcích. Jako předseda města a od roku 1991 jako starosta města Příbor.

RNDr. Lukáš Ženatý, 
Ph.D.

17.7.1962

místopředseda

podnikatel

vzdělání:
UP Olomouc – ochrana ŽP, VŠB –TU Ostrava geolog. fakulta, doktorandské studium – obor ochrana 
ŽP v průmyslu
dosavadní praxe:
1986-1987 – Sm VaK Ostrava (referent na úseku ochrany životního prostředí)
1988-1990 – Sm KNV Ostrava (referent odboru oblastního plánování a ŽP)
1990-1991 – Krajská hygienická stanice Ostrava (referent oddělení druhotných surovin a odpadů
1991-2004 - Ministerstvo životního prostředí ČR, územní odbor pro ostravskou oblast se sídlem 
v Ostravě (zástupce přednosty a vedoucí oddělení státní správy vodního hospodářství, ochrany ovzduší 
a odpadového hospodářství, od roku 2000 zástupce ředitele odboru a vedoucí technické ochrany 
životního prostředí. Od 2004 osoba samostatně výdělečně činná (poradenství)

Ing. Mária Cachlová

16.3.1958

člen

vzdělání: VŠB Ostrava
dosavadní praxe: Ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je 
zaměstnána od roku 1981 na ekonomickém úseku a od roku 1991 - 2003 zastávala funkci vedoucí 
ekonomky Regionální správy v Karviné, od roku 2004 je ve funkci vedoucí ekonomického oddělení 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

PaedDr. Milada Halíková

6.1.1950

člen

primátorka města 
Havířova

vzdělání: Pedagogická fakulta Ostrava
dosavadní praxe:
Po absolvování SEŠ pracovala jako organizačně-administrativní pracovnice, vystudovala při 
zaměstnání PF v Ostravě a po té pracovala jako učitelka, následně ředitelka školy. Dlouhodobě 
působí ve veřejných funkcích, v letech 1990 až 1998 byla náměstkyní primátora, od r. 2002 je 
primátorkou statutárního města Havířova.

Ing. Miroslav Krajíček

4.12.1946

člen

poslanec PČR

vzdělání: VUT Brno, stavební fakulta
dosavadní praxe: Od roku 1969 zaměstnán v různých funkcích výrobního úseku INGSTAV Brno, 
od roku 1992 ve funkci technického ředitele INGSTAV Opava, a.s., od roku 1998 poslancem PSP ČR

Ing. Vladimír Kundrát

5.12.1958

člen

vzdělání: VUT Brno
dosavadní praxe:
Od roku 1983 do roku 1987 působil u Ingstavu Brno, závod 08 Ostrava jako technik-stavbyvedoucí, 
od 1.10.1987 do 31.12.2000 zastával funkci vedoucího střediska vodovodů u regionální správy Frýdek-
Místek, od roku 2001 pracuje jako vedoucí provozu vodovodů u regionální správy Frýdek-Místek.

Ing. Eva Richtrová

11.6.1948

člen

starostka města 
Frýdku-Místku

vzdělání: VŠB Ostrava, hutnická fak.,
UP Olomouc, přírodovědecká fak.
dosavadní praxe:
1971 - 1976  VÚHŽ Dobrá, výzkumný pracovník
1976 - 1998  SPŠ Frýdek-Místek, středoškolský učitel
1998 - 2002 zástupkyně starosty města Frýdek-Místek
2002 – dosud, starostka města Frýdek-Místek

Ing. Zbyněk Skyba

29.4.1957

člen

vzdělání: VŠCHT Praha
dosavadní praxe: Od roku 1982 v SmVaK ve funkci samostatného technologa odpadních vod, 
od r. 1991 pracuje jako vedoucí provozu ČOV a kanalizací u regionální správy Opava.

Ing. Pavel Smolka

25.5.1966

člen

starosta města Vítkova

vzdělání: VŠZ Brno
dosavadní praxe: Po absolvování VŠ pracoval v létech 1990 – 1992 v ZD Odersko, jako zootechnik. 
Od roku 1992 působil ve funkci vedoucího živnostenského úřadu při MěÚ Vítkov. Od voleb v r. 1998 
je starostou města Vítkov.



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 4

33

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní 
závěrky 

Osoby odpovědné za výroční zprávu:

jméno a příjmení
datum narození
funkce
zaměstnavatel

Dosažené vzdělání a praxe

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

20.5.1943

generální ředitel

SmVaK Ostrava a.s., 
28.října 169, Ostrava

viz představenstvo společnosti

Ing. Petr Káňa

26.5.1948

technický ředitel

SmVaK Ostrava a.s., 
28.října 169, Ostrava

vzdělání: VUT Brno
dosavadní praxe: V letech 1971 – 1977 pracoval jako projektant v Povodí Odry a od roku 1977 
působí ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., kde prošel řadou 
funkcí. V letech 1977 – 1990 byl vodohospodářem, 1990 – 1992 výrobně-technickým náměstkem 
Správy oblastního ostravského vodovodu, od roku 1993 byl ředitelem správy oblastního 
Ostravského vodovodu a od roku 2002 zastává funkci technického ředitele společnosti.

Ing. Albín Dobeš

27.4.1955

ekonomický ředitel

SmVaK Ostrava a.s., 
28.října 169, Ostrava

vzdělání: VŠB Ostrava
dosavadní praxe: Od roku 1974 působí v Severomoravských vodovodech a kanalizacích 
Ostrava a.s., kde vykonával řadu odborných funkcí na ekonomickém úseku (vedoucí oddělení 
ekonomiky práce, ekonomický náměstek, hlavní ekonom). Nyní je ekonomickým ředitelem 
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. V letech 1994 – 1999 byl členem 
představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ing. Petr Šváb 

25.10.1963

organizačně-správní ředitel

SmVaK Ostrava a.s., 
28.října 169, Ostrava

vzdělání: VŠB Ostrava EKF (1986); manažerské stud. University of Buckingham (UK), 
Transformation management (2002)
dosavadní praxe: Po absolvování vysoké školy působí ve společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zpočátku v letech 1987 – 1994 vykonával funkci 
vedoucího informační soustavy Regionální správy Opava, v roce 1995 byl specialistou útvaru 
ředitele společnosti, od roku 1996 – 2001 byl vedoucím organizačně-správního útvaru, od 
05/2001 jmenován do funkce organizačně-správní ředitel. V letech 1994 – 1999 byl členem 
představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:
V letech 2001, 2002 a 2003:  PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
Jméno auditora: Ing. Petr Šobotník
Číslo dekretu: 113
Datum ověření: účetní závěrka za rok 1999 7. dubna 2000
 účetní závěrka za rok 2000 23. března 2001 
 účetní závěrka za rok 2001 29. března 2002
 účetní závěrka za rok 2002 21. března 2003
 účetní závěrka za rok 2003 19. března 2004
V roce 2004: Deloitte s.r.o. 
Jméno auditora Miroslav Klíma
Číslo dekretu: 1310 
Datum ověření: účetní závěrka za rok 2004 4. března 2005 

Závěrečné prohlášení
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, 
nebyly vynechány.

V Ostravě, 30. dubna 2005

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
generální ředitel

Ing. Albín Dobeš
ekonomický ředitel

Ing. Petr Káňa
technický ředitel

Ing. Petr Šváb
organizačně-správní ředitel
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada provedla v  souladu s článkem 23, odst. 2a,b Stanov akciové společnosti 
kontrolu roční účetní závěrky akciové společnosti za rok 2004. Zprávu o výsledku kontroly 
projednala na svém zasedání dne 30.3.2005. 

Dozorčí rada konstatuje:

1. Při kontrole účetní závěrky nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by indikovaly 
nesprávnost nebo neúplnost údajů, které jsou obsahem účetní závěrky za rok 2004.

2. V činnosti společnosti nebyly zjištěny rozpory s obecně závaznými právními předpisy, 
stanovami ani usnesením valné hromady. 

3. Společnost je stabilizována ve všech základních směrech. 

4. Zpráva o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami byla správně sestavena 
a podepsána a odpovídá požadavkům Obchodního zákoníku (§ 66a). Údaje ve zprávě 
navazují na informace o spřízněných stranách uvedené v účetní závěrce.

5. Účetní závěrka byla přezkoumána auditorskou firmou Deloitte s.r.o. se závěrem, 
že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz 
aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření 
za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Na základě těchto zjištění a s přihlédnutím k výroku auditora ze dne 4.3.2005 dozorčí rada 
předkládá valné hromadě tuto zprávu s doporučením schválit roční účetní závěrku společnosti 
za rok 2004 a předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2004. 

V Ostravě dne 30.3.2005

Ing. Milan Strakoš
předseda dozorčí rady



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 4

35

PŘÍLOHY

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH  MEZI  PROPOJENÝMI  OSOBAMI

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2004
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Vážení akcionáři, dámy a pánové,
  
předstupuji před vás, abych jménem představenstva společnosti 
předložil řádné valné hromadě akcionářů Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve smyslu Stanov společnosti 
výroční zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku, rozvoji 
společnosti za rok 2004 a další koncepci podnikatelské činnosti. 
Předkládané výsledky jsou svědectvím činnosti naší společnosti 
v průběhu celého uplynulého roku v obou základních oborech 
působnosti, a sice ve výrobě a dodávce pitné vody a v odvádění 
a čištění odpadních vod, i v některých dalších oblastech, zamě-
řených zejména na zlepšování péče o naše zákazníky a na další 
rozvoj společnosti.

Dnešní valná hromada uzavírá hospodářský rok 2004, v němž 
došlo k významné změně akcionářské struktury společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Dne 26. 
února 2004 ukončil dosavadní majoritní vlastník Anglian Water 
Overseas Holdings Limited mezinárodní tendr na prodej svého 
akciového podílu. Novým majoritním akcionářem s podílem 54,3 
% akcií se od tohoto dne stala společnost Waterfall Holding 
B.V., která je 100% vlastněna společností Penta Investments 
Ltd. Dne 30. dubna 2004 získala tato společnost i minoritní podíl 
společnosti SUEZ Environnement (bývalé ONDEO) a aktuálně 
vlastní 98,45 % akcií SmVaK Ostrava a.s.

V důsledku těchto skutečností došlo ke změnám i ve složení 
představenstva, které v souladu se stanovami společnosti, 
obchodním zákoníkem a dalšími legislativními předpisy spo-
lečnost řídí. Nový akcionář z investiční skupiny Penta převzal 
kontrolu nad společností dne 27. února 2004 kooptováním 
tří svých zástupců Ing. Pavla Zumra, Ing. Martina Štefunka 
a Ing. Jozefa Janova za členy představenstva s platností do 
nejbližšího zasedání valné hromady společnosti. Zástupci býva-
lého majoritního akcionáře na své funkce rezignovali. Předsedou 
představenstva byl 1. března 2004 zvolen Ing. Pavel Zumr. Dne 
30. června 2004 navrhl majoritní vlastník řádné valné hromadě 
volbu výše uvedených tří členů představenstva i pro další funkční 
období. Zároveň byl podán návrh na odvolání Ing. Petra Kajnara 
z funkce člena představenstva. Oba návrhy byly řádnou valnou 
hromadou akcionářů schváleny. Předsedou představenstva byl 
opětovně zvolen Ing. Pavel Zumr.

V roce 2004 se uskutečnilo 12 zasedání představenstva. 
Průměrná účast členů představenstva na jednáních v průběhu 
celého roku činila 93 %.

A nyní mi dovolte přejít k části shrnující výsledky našich hlavních 
výrobních činností.

Nejprve se budu věnovat výrobě a dodávkám pitné vody. 

V této oblasti jsme v průběhu celého roku s již tradiční plynulostí 
zajišťovali provoz vodárenské soustavy i vodovodních sítí. 
A to jak prostřednictvím vlastních zařízení, tak i provozováním 
vodovodů ve městech a obcích na základě provozních smluv. 

Pokračovaly dodávky pitné vody do Polské republiky. Vybudování 
přivaděče sloužícího od roku 2001 k zásobování příhraničního 
polského města Jastrzębie-Zdrój se stalo významným přínosem 
pro naše podnikání v oblasti pitné vody. Dnes přes hranice 
k polským partnerům proudí každý měsíc až 350 tisíc m3 kvalitní 
pitné vody a ke spokojenosti zdejších odběratelů se ve městě 
vyřešily i letité problémy s nedostatečným tlakem vody při špič-
kových odběrech. Celkem bylo polským partnerům v loňském 
roce dodáno více než čtyři miliony krychlových metrů vody.

S podobným očekáváním byl v lednu 2004 zahájen provoz 
dálkového vodovodu Fulnek – Hranice – Přerov, který dále rozšířil 
působení společnosti mimo stávající region. Díky uzavřeným 

dohodám o odebraném množství vody očekáváme, že se toto 
vodárenské dílo příznivě projeví na výsledcích roku 2005.

Počet obyvatel napojených na veřejný vodovod dosáhl v roce 
2004 715 845 osob, což představuje 85 % všech obyvatel 
v zásobované oblasti. Jsme velkododavateli pitné vody pro 
města Ostravu, Hlučín, Studénku a pro několik dalších menších 
obcí. Celkový počet zásobovaných obyvatel tak překračuje jeden 
milion osob. 

Ačkoli každým rokem očekáváme, že se pokles odběrů pitné 
vody v regionu zastaví, zatím k takovému vývoji nedochází 
a spotřeba trvale klesá. V roce 2004 bylo vyrobeno 74 292 tis. m3 
pitné vody, což je o 3 594 tis. m3 méně než v roce 2003. Oproti 
minulému roku došlo k poklesu odběru vody u domácností 
o 486 tis. m3, u ostatních odběratelů o 869 tis. m3 a u vody 
předané cizím vodohospodářským organizacím o 280 tis. m3. 
U obyvatelstva meziroční pokles představuje 2 %, u ostatních 
odběratelů dokonce 6 %. To znamená, že restrukturalizace 
podnikatelského sektoru v našem regionu ještě zdaleka není 
ukončena. Svou roli sehrává i nepříznivý demografický vývoj 
v počtu obyvatel kraje.

Podařilo se nám dosáhnout dobrých výsledků při snižování 
objemu vody nefakturované a ztrát vody v trubní síti. Ve srovnání 
s rokem 2003 se objemy vody nefakturované snížily o 21 % 
(zde je však nutno vzít v úvahu, že v roce 2003 bylo v souvislosti 
s výstavbou přivaděče Fulnek – Hranice – Přerov použito větší 
množství vody na proplachy a odkalování tohoto vodovodního 
potrubí), ztráty vody meziročně rovněž poklesly a činí 11,0 % 
z vody vyrobené určené k realizaci. 

Pokud jde o kvalitu vyráběné a dodávané pitné vody z centrálních 
zdrojů Ostravského oblastního vodovodu, patří naše společnost 
mezi nejlepší v České republice. Vyplývá to z výsledků průběžné 
vlastní kontroly i z rozborů prováděných hygienickou službou. 
Předepsané ukazatele jakosti byly v průběhu celého minulého 
období dodrženy.

Rovněž v provozu stokových sítí a čistíren odpadních vod nebyly 
v roce 2004 zaznamenány závažnější poruchy a havárie, které 
by měly vliv na plynulost poskytovaných služeb. Celkem bylo 
odkanalizováno 28 219 tis. m3 odpadních vod (bez srážkových 
vod fakturovaných), to je o 19 tis. m3 méně než v roce 2003. 
Celkový objem odkanalizované vody včetně vod srážkových 
dosáhl hodnoty 52 844 tis. m3. Čistírny odpadních vod vyčistily 
52 038 tis. m3, přičemž 95 % z tohoto množství bylo zpracováno 
s  účinností vyhovující současné legislativě. Podíl obyvatelstva 
napojeného na čistírny odpadních vod vzrostl o 0,3 % a činí 
57,3 % z celkového poštu obyvatel ve sféře působnosti 
společnosti. Zásluhu na tomto výsledku má kromě výstavby 
nových zařízení i pokračující propojování kanalizačních výustí, 
kterými byly odpadní vody dosud vypouštěny bez čištění, 
na čistírny odpadních vod – například  v Bohumíně, Vítkově, 
Příboře a Bílovci. 

Odvádění a čištění odpadních vod má významný ekologický 
dopad v širším geografickém měřítku a požadavky na účinnost 
čištění odpadních vod rostou. Proto jsme investice v této oblasti 
zaměřili zejména na rekonstrukce stávajících čistíren odpadních 
vod, tak aby svou účinností odpovídaly parametrům vyplývajícím 
z nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Do trvalého provozu byly po 
rekonstrukci v loňském roce uvedeny čistírny odpadních vod 
Orlová a Kopřivnice, zkušební provoz zahájila rekonstruovaná 
čistírna odpadních vod Nový Jičín. Započaly práce na modernizaci 
čistíren odpadních vod ve Frýdlantu nad Ostravicí, Havířově, 
Petřvaldě, Frenštátu pod Radhoštěm a Těrlicku. Čistírny od-
padních vod Kopřivnice a Třinec byly vybaveny technologií pro 
chemické srážení fosforu. Ve spolupráci s obcemi se podílíme 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
o podnikatelské činnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a stavu jejího 
majetku v roce 2004 a o řádné účetní závěrce za rok 2004 pro řádnou valnou hromadu akcionářů
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na výstavbě čistírenské a kanalizační infrastruktury v Brušperku 
a Budišově nad Budišovkou, dokončena byla stavba kanalizace 
a čistírny odpadních vod v obci Háj ve Slezsku. 

Díky těmto opatřením se nám daří dále snižovat zbytkové 
znečištění ve vyčištěných odpadních vodách především v uka-
zateli dusíku a fosforu.

Své služby rozšiřujeme rovněž odborným provozováním 
kanalizací a čistíren odpadních vod pro obce, které jsou jejich 
vlastníky. 

Soustavná pozornost je i v oblasti kanalizací věnována provozu 
a údržbě stokových sítí. Posílili jsme vybavení provozů dalšími 
speciálními televizními kamerami, které umožňují rozšíření 
prohlídek kanalizační sítě touto moderní technikou. Výsledkem 
je snižování počtu poruch, menší objemy balastních vod 
a přesnější plánování oprav a rekonstrukcí.

Na práce a dodávky investičního charakteru společnost v roce 
2004 vynaložila celkem 392 miliony korun. Mezi nejvýznamnější 
investiční akce patřilo například dokončení II. etapy rekonstrukce 
kalového hospodářství v úpravně vody v Podhradí, rekonstrukce 
biologického čištění v čistírně odpadních vod Havířov, vybudo-
vání nitrifikace a denitrifikace v čistírně odpadních vod v Novém 
Jičíně, přepojení města Fulnek na systém Ostravského 
oblastního vodovodu a další. 

Investiční činnost i všechny významné rekonstrukce a opravy 
zajišťujeme dodavatelským způsobem na základě výsledků 
obchodních veřejných soutěží nebo výběrových řízení.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dlouhodobě 
usilují o stálé zvyšování úrovně přístupu k zákazníkům. Osvědčil 
se vybudovaný systém zákaznických center v regionech i v sídle 
společnosti v Ostravě, do povědomí občanů se již dostalo 
telefonické informační centrum pro zákazníky ze všech oblastí 
působnosti společnosti. V zájmu dalšího zkvalitňování této 
činnosti absolvují pracovníci tzv. prvního kontaktu s veřejností 
pravidelné vzdělávací cykly v komunikačních dovednostech 
a zásadách jednání s lidmi.

Na výsledky pravidelného marketingového výzkumu trhu a kva-
lity služeb jsme navázali dalším ročníkem, v pořadí již pátým. 
V rozhodujících ukazatelích jsme zaznamenali další zvýšení počtu 
spokojených respondentů, ubylo výrazně negativních postojů. 
Tyto výsledky nás utvrzují v tom, že jsme v zákaznickém přístupu 
vykročili správným směrem, ale jsou také závazkem pro budoucí 
období a nemohou nás ukolébat ke spánku na vavřínech.

Pokud jde o rozvoj obchodní činnosti, k 31. prosinci 2004 
bylo uzavřeno 97 570 smluv o zajišťování dodávek pitné vody 
z veřejného vodovodu a o poskytování služeb v oblasti odvádění 
odpadních vod veřejnými kanalizacemi. Smluvní vztah je tak 
uzavřen s 96,25 % z celkového počtu odběratelů. 

V loňském roce byly po dočasném přerušení v roce 2003 
obnoveny práce na racionalizaci organizačních struktur, které 
přinesou největší změny organizačního uspořádání od vzniku 
předchůdce dnešní akciové společnosti v roce 1976. Jejich cílem 
je zejména zefektivnění procesů řízení a tím postupné zvyšování 
rentability činností, zjednodušení a sjednocení organizačního 
uspořádání, dosažení vysoké efektivity vybraných aktivit 
prostřednictvím jejich centralizace a vytvoření specializovaných 
útvarů, zrychlení obchodních procesů především ve vztahu 
k zákazníkovi. Ve své podstatě se jedná o změnu z tzv. řízení 
regionálního na řízení „procesní“. To umožní přímé řízení 
provozních činností díky k nižšímu počtu úrovní řízení a přímému 
propojení odborného vedení s provozními jednotkami. Mělo 
by přinést i vyšší využití potenciálu zaměstnanců. Výsledkem 
bude růst výkonnosti společnosti umožněný novým způsobem 
organizace práce a řízení. 

V průběhu uplynulého roku byla dokončena centralizace 
ekonomických činností, právních služeb a personálních činností, 
správa vodních zdrojů byla převedena jednotně pod Správu 
Ostravského oblastního vodovodu. V rámci pilotního projektu 
rozdělení činností na provozech vodovodů na tzv. zásahové 

a provozní středisko byla u regionální správy Frýdek-Místek 
ověřena provozuschopnost tohoto modelu. Do konce roky byly 
zahájeny přípravy na další etapu organizačních změn spočívající 
ve zrušení provozně-technických oddělení vnitřních organizačních 
jednotek a převedení této činnosti na centrální úroveň. Rozhodu-
jící rozsah změn v organizační struktuře společnosti se uskuteční 
v roce 2005. U všech regionálních správ budou nově rozděleny 
provozy voda na část provozní a zákrokovou, obdobný proces 
se připravuje i u kanalizací, kde vzniknou samostatné provozy 
stokových sítí a čistíren odpadních vod.

Nejpozději do konce roku 2005 regionální správy zaniknou 
a provozy budou řízeny oborově z centra. Na tento proces naváže 
přizpůsobení zákaznických služeb nové struktuře, dokončení změn 
v ekonomickém úseku, posílení kontroly a interního auditu.

Než se však budeme zabývat dalšími úkoly, které nás čekají 
v tomto roce, dovolte mi vrátit se ještě do minulého roku ve 
stručném přehledu dosažených ekonomických ukazatelů podle 
roční účetní závěrky za rok 2004.

Hospodářské výsledky i majetek společnosti k 31.12.2004 
odrážejí změny, jimiž společnost Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. v průběhu roku prošla. Na konci 
června 2004 získala společnost dlouhodobý úvěr ve výši 1,750 
mld Kč od syndikátu osmi bank v čele s Citibank a.s. za účelem 
restrukturalizace pasiv společnosti. Motivem tohoto rozhodnutí 
byla potřeba snížit náklady kapitálu a tím dosáhnout maximalizace 
hodnoty společnosti. Uplatněním tohoto finančního schématu 
bylo dosaženo optimalizace podílu vlastního kapitálu k cizím 
zdrojům v poměru přibližně 2 : 1. Získané finanční zdroje byly 
využity pro zajištění likvidity společnosti po splnění závěrů valné 
hromady, část těchto finančních zdrojů byla využita v procesu 
financování investiční výstavby. Úvěr je zajištěn dlouhodobým 
hmotným majetkem nemovitým i movitým a vystavenou vlastní 
směnkou (tzv.„blankosměnkou“) na řad Citibank a.s. Splácení 
úvěru bylo započato v roce 2005.

K zajištění finanční stability pro následující období byla v měsíci 
červenci 2004 uzavřena rovněž smlouva s ABN AMRO Bank 
N.V. o poskytnutí termínového čerpání a kontokorentního úvěru 
do výše 100 000 tis. Kč. Také tento úvěr je zajištěn vystavenou 
vlastní směnkou na řad ABN AMRO Bank N.V. Tohoto úvěru 
však společnost v roce 2004 nevyužila. Veškeré kroky, které 
byly v souvislosti se změnou poměru vlastních a cizích zdrojů 
kapitálové struktury uskutečněny, zaručují i do budoucna plnění 
dlouhodobého plánu rozvoje společnosti do roku 2011, který byl 
zpracován již v době působení minulého majoritního akcionáře 
a potvrzen po vstupu nových vlastníků. 

V  roce 2004 společnost dosáhla čistého účetního zisku ve výši 
218 654 tis.Kč. 

Celkový stav vlastního kapitálu činí k 31. prosinci 4 614 067 tis.Kč, 
základní kapitál představuje hodnotu 3 458 425 tis. Kč. Celkový 
objem brutto aktiv je vykázán v hodnotě 11 434 397 Kč.

Na základě rozhodnutí valné hromady, uskutečněné dne 30. 
června 2004, byly akcionářům vyplaceny tyto finanční prostředky: 
výplata dividendy ze zisku roku 2003 a z nerozděleného zisku 
minulých let v celkové výši 657 100 750 Kč a výplata rozdělených 
kapitálových fondů v celkové výši 1 601 250 775 Kč. Finanční 
prostředky byly vyplaceny všem akcionářům, vlastnícím akcie 
společnosti ke dni konání řádné valné hromady.

Výkony dosažené v roce 2004 dosáhly hodnoty 1 484 505 tis. 
Kč. To znamená růst ve výši 3 % ve srovnání se skutečností 
vykázanou v předcházejícím účetním roce. Přidaná hodnota 
vzrostla o 4,85 %. 

Absolutní objem všech zúčtovaných tržeb a výnosů dosáhl 
1 523 793 tis. Kč a meziroční nárůst k výnosům, zúčtovaným 
v minulém účetním období (po odečtení mimořádného výnosu 
v objemu 75 079 tis. Kč z majetkoprávního vypořádání čistírny 
odpadních vod Bohumín) tak činí 48 292 tis. Kč. Objemy pitné 
vody dodávané pro domácnosti a podnikatelské subjekty 
stejně jako množství odváděných odpadních vod v účetním 
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obdobím roku 2004 poklesly. Produktivita práce i rentabilita 
však meziročně stouply. Výkony ve srovnání s uplynulým rokem 
celkově vzrostly o 43 374 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly absolutního objemu 1 305 139 tis. Kč. 
Provozní náklady ve srovnání s předcházejícím rokem poklesy 
i přes nárůst cen materiálových vstupů, zvýšení odpisů DHM 
a DNM a vyšší náklady spojené s likvidací odpadů a potřebami 
laboratorních prací. Projevil se zde pozitivní vliv snížení nákladů 
na poplatky za vypouštění znečištěných odpadních vod dosažený 
díky zprovozňování nových čistírenských kapacit a zvyšování 
čisticího efektu.

U finančních nákladů došlo k meziročnímu zvýšení v souvislosti 
s restrukturalizací pasiv společnosti přijetím dlouhodobého 
syndikovaného úvěru ve výši 1 750 mil. Kč.

V průběhu celého hodnoceného období byl zajištěn optimální 
průběh nakládání s finančními zdroji, bezpečnost finančních 
hotovostí a úhrada platebních závazků jako jeden ze základních 
cílů úspěšného finančního řízení společnosti. 

Trvalá pozornost byla věnována pohledávkám po lhůtě splatnosti, 
díky důslednému a důraznému vymáhání jejich objem ve srovnání 
s minulým rokem poklesl o 14 procent.

Podrobné údaje k hodnocení hospodářských výsledků uplynu-
lého roku naleznete ve výroční zprávě. Vycházejí z roční účetní 
závěrky a dalších dokumentů, které byly zpracovány v souladu 
s platnou legislativou. Výroční zpráva obsahuje rovněž zprávu 
auditorské společnosti Delloite, s.r.o., která provedla audit 
hospodaření společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. za rok 2004.

V souladu s článkem 15 Stanov společnosti je představenstvo 
povinno předložit valné hromadě návrh koncepce další 
podnikatelské činnosti. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, v roce 2004 došlo k zásadní změně 
majoritního vlastníka společnosti. Nový většinový akcionář 
z investiční skupiny Penta při svém vstupu vyhlásil zájem 
zachovat kontinuitu dosavadního vývoje v oblasti cenových 
tarifů, v oblasti investic a vztahů s městy i s obcemi. Dnes již 
můžeme potvrdit, že nešlo jen o sliby. 

Ceny pro rok 2005 i přes zvýšení, do kterého bylo nutno 
promítnout meziroční zvýšení cen vstupů (zvýšení ceny surové 
vody nakupované od státního podniku Povodí Odry o 13,6 %, 
vyšší ceny energií, pohonných hmot, chemikálií), rostoucí 
finanční náročnost oprav, udržování a rekonstrukcí vodovodních 
sítí, kanalizací a čistíren odpadních vod, kde se zvyšují 
hlavně nároky na účinnost čištění odpadních vod a vyvolávají 
tak potřebu vybavovat i starší čistírenská zařízení novou 
náročnou technologií, patří ve srovnání s jinými vodárenskými 
společnostmi v ČR stále mezi nejnižší.

Na investice je v roce 2005 v souladu s dlouhodobým plánem 
rozvoje plánováno 429 milionů korun. Budou v rozhodující 
míře určeny na modernizace a rekonstrukce vodovodních 
i kanalizačních sítí a na realizaci akcí, jejichž prostřednictvím 
budou splněny požadavky zákona jak v oblasti úpravy pitné vody, 
tak i čištění odpadních vod. Společnost bude rovněž pokračovat 
ve finanční podpoře rozvojových investic infrastrukturního 
vodohospodářského charakteru ve městech a obcích zásobo-
vaného regionu.

Nový vlastník přikládá velký význam spolupráci s městy a obcemi 
regionu, který dokumentuje i početné zastoupení představitelů 
municipalit v orgánech společnosti a pravidelný kontakt se členy 
Severomoravského vodárenského svazu. 

Z těchto principů vychází a i do budoucna bude vycházet veškerá 
činnost společnosti. Stěžejním materiálem je strategický 
podnikatelský plán zpracovaný s výhledem do roku 2011, 
který nám ukládá průběžně posilovat ziskovost společnosti 
zvyšováním odbytu vyrobené pitné vody i mimo stávající region, 
uskutečněním změn organizačního uspořádání, důslednou 
racionalizací práce a realizací nových rozvojových investic. 

Restrukturalizace organizačního schématu společnosti je, jak 
jsem již uvedl, nastartována a v letošním roce podstatným 
způsobem zasáhne do systému jejího fungování. Výsledkem 
strategie koncentrace bude racionálnější řízení provozů spojené 
s dalším snižováním nároků na spotřebu živé práce. V souvislosti 
s tímto procesem počítáme v účetním období roku 2005 
s prodejem aktiv, která v nových podmínkách řízení nebudou 
pro podnikatelskou činnost společnosti perspektivní.

Obchodně teritoriální expanze, při jejíž přípravě vycházíme ze 
zkušeností majoritního vlastníka, je příležitostí k dalšímu růstu 
společnosti. Nabídli jsme své služby při provozování vodárenské 
infrastruktury na Přerovsku, usilujeme o provozování vodovodní 
sítě v Bruntále a okolí. Zabýváme se i možnostmi expanze 
do dalších oblastí mimo hranice kraje i státu.

Nadále usilujeme o rozšiřování sféry působnosti společnosti 
prostřednictvím provozování dalších vodovodů a kanalizací, 
které jsou dosud ve vlastnictví měst a obcí, případně i jiných 
subjektů, a to jak v oblasti, kde současně působíme, tak 
i mimo tuto oblast. Pokračujeme i v odkupování vodárenské 
infrastruktury od obcí za ceny dle výnosové metody.

V oblasti výkonů z hlavních výrobních činností očekáváme ve 
srovnání se skutečností dosaženou v roce 2004 nárůst díky 
dalšímu využití nově vybudovaného přivaděče Fulnek – Hranice 
– Přerov a jednáme i o možnosti zvýšení dodávek pitné vody 
do Polské republiky. 

V roce 2005 společnost zahajuje splácení dlouhodobého 
syndikovaného úvěru. Finanční plán pro rok 2005 je sestaven 
tak, aby i v podmínkách splácení tohoto úvěru byla zajištěna 
plná finanční stabilita a solventnost společnosti. 

Vážení akcionáři, uvedenými údaji chceme dokumentovat, 
že se nám podařilo vytvořit předpoklady pro to, abychom i v roce 
2005 mohli úspěšně pokračovat v činnosti společnosti. Chceme 
dosáhnout dobrých výsledků ve všech rozhodujících oblastech, 
ať se jedná o splnění úkolů hospodářsko-finančního plánu, 
zvyšování úrovně zákaznického přístupu, udržení špičkové 
kvality naší produkce nebo rozvoj vlastních zaměstnanců. Naše 
společnost směřuje k modernímu, dynamickému modelu firmy 
na evropské úrovni.
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OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING
 
V období od 1.1.2004 do 25.2.2004

1. Ovládaná osoba
  společnost Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s.
 se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45
 IČ 45193665
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl B, vložka 347 

2. Ovládající osoba
  přímá ovládající osoba je společnost Anglian Water 

Overseas Holdings Ltd.
  se sídlem Ambury Road Huntingdon, Cambridgeshire, 

PE29 3NZ
 stát: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice, pro kterou je konečnou ovládající oso-
bou společnost AWG Plc, uvedená dále včetně způsobu 
ovládání v rámci holdingu.

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou

3.1. společnost Anglian Water Europe, s.r.o.
 se sídlem Praha 1, Národní č.p. 937, PSČ 110 00
 IČ 26184061
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-

dem v Praze, oddíl C, vložka 77797

4. Ostatní osoby holdingu 

4.1. společnost AWG Plc
  se sídlem Ambury Road Huntingdon, Cambridgeshire, 

PE29 3NZ
 stát: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
      společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

4.2. společnost Anglian Water Plc
  se sídlem Ambury Road Huntingdon, Cambridgeshire, 

PE29 3NZ
 stát: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice.

4.3. společnost Anglian Water International Holdings Ltd.
  se sídlem Ambury Road Huntingdon, Cambridgeshire, 

PE29 3NZ
  stát: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

4.4. společnost Anglian Water International Ltd.
  se sídlem Ambury Road Huntingdon, Cambridgeshire, 

PE29 3NZ
 stát: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

4.5. společnost Anglian Water Holding GmbH 
 se sídlem Weissenfelser Strasse 46, D-06217 Merseburg
 stát: Spolková republika Německo
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

4.6. společnost PURAC GmbH
 se sídlem Weissenfelser Strasse 46,D-06217 Merseburg  
 stát: Spolková republika Německo
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

4.7.  společnost PURAC CZ s.r.o. 
  se sídlem České Budějovice 7, B.Němcové čp. 12, 
 PSČ 370 06
  IČ 26212706
  zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 10745

4.8. společnost SmVaK – inženýring, s.r.o. 
  se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 2723/51, 

PSČ 702 00
 IČ 64608042
  zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl C, vložka 14055

4.9. společnost Ovod, spol. s r.o.
 se sídlem Opava, Jaselská 47
 IČ 64086348
  zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl C, vložka 8486 

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ 

Společnost Anglian Water Overseas Holdings Ltd., jako přímá 
ovládající osoba, byla v účetním období majitelem 1 877 922 ks
akcií ovládané osoby Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. představujících 54,30 % akcií ovládané osoby a měla 
tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.

STRUKTURA PROPOJENÍ V RÁMCI HOLDINGU

Společnost PURAC GmbH je vlastníkem 80 % podílu základního 
kapitálu společnosti PURAC CZ s.r.o. 

Společnost Anglian Water Holding GmbH je vlastníkem 20 % 
podílu základního kapitálu společnosti PURAC CZ s.r.o.

Společnost Anglian Water Holding GmbH je vlastníkem 100 % 
podílu základního kapitálu společnosti PURAC GmbH.

Společnost Anglian Water Overseas Holdings Ltd. je vlastníkem 
100 % podílu základního kapitálu společnosti Anglian Water 
Europe s.r.o., a je nepřímým vlastníkem 100 % podílu základního 
kapitálu společnosti Anglian Water Holding GmbH.

Společnost Anglian Water International Holdings Ltd. je vlastní-
kem 100 % podílu základního kapitálu společnosti Anglian Water 
Overseas Holdings Ltd. a je vlastníkem 100 % podílu základního 
kapitálu společnosti Anglian Water International Ltd.

Společnost Anglian Water Plc je vlastníkem 100% podílu základ-
ního kapitálu společnosti Anglian Water International Holdings 
Ltd.

Společnost AWG Plc je vlastníkem 100% podílu základního 
kapitálu společnosti Anglian Water Plc.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s. je vlastníkem 80 % podílu základního kapitálu společnosti 
SmVaK – inženýring s.r.o. a je vlastníkem 100 % podílu základní-
ho kapitálu společnosti Ovod, spol. s r.o. 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
podle ustanovení § 66a) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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V období od 26.2.2004 do 31.12.2004

1. Ovládaná osoba
  společnost Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s.
 se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45
 IČ 45193665
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 347 

2. Ovládající osoba
  přímou ovládající osobou je společnost Waterfall Holding 

B.V.       
  se sídlem Westelijke Randweg 37, 1118CR Lichhaven 

Schipol 
 stát: Nizozemsko               
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice, pro kterou je konečnou ovládající oso-
bou společnost Penta Investments , uvedená dále včetně 
způsobu ovládání v rámci holdingu.

3. Ostatní osoby holdingu 

3.1. společnost PENTA HOLDING LIMITED
  se sídlem 28th October St. 319, Kanika Business Center 

2nd floor, 3105 Limassol                
 stát: Kyperská republika
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice 

3.2. společnost Penta Investments 
  se sídlem 28 th October St. 319, Kanika Business Center 

2nd floor, 3105 Limassol     
 stát: Kyperská republika
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

3.3. společnost Penta Asset Management 
  se sídlem 28 th October St. 319, Kanika Business Center 

2nd floor, 3105 Limassol   
 stát: Kyperská republika
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

3.4. společnost Penta Group, a.s.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát: Slovenská republika
 IČ 36743026
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratisla-

vě, oddíl Sa, vložka č. 1691/B

3.5. společnost INVEST BROKERS, o.c.p., a.s. 
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava 
 stát : Slovenská republika
 IČ 35682035
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratisla-

vě, oddíl Sa, vložka č. 998/B

3.6. společnost Penta REALITY, a.s.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava 
 stát: Slovenská republika
 IČ 31322069
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratisla-

vě, oddíl Sa, vložka č. 384/B

3.7.  společnost P67 Value, spoločnosť s ručením obmedzeným
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát: Slovenská republika

 IČ 31376657
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratisla-

vě, oddíl Sro, vložka č. 7369/B

3.8. společnost Penta Finance, a.s.
 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15 čp. 583/1
 IČ 26439344
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7135 

3.9. společnost LPV Finance BV
 se sídlem Strawinskylaan 1431, 1077XX
 stát: Holandsko
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

3.10. společnost Lorea Investment Limited
  se sídlem 16 Kyriakos Matsi Avenue, Eagle House 10th 

floor, Ayioi Omoloyites, 1082 Nicosia
 stát: Kyperská republika
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

3.11. společnost Vinaco Holdings Limited 
  se sídlem 16 Kyriakos Matsi Avenue, Eagle House 10th 

floor, Ayioi Omoloyites, 1082 Nicosia
 stát: Kyperská republika
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

3.12. společnost Sandbar Cyprus
  se sídlem 16 Kyriakos Matsi Avenue, Eagle House 10th  

floor, Ayioi Omoloyites, 1082 Nicosia
 stát: Kyperská republika
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice

3.13. společnost Oakfield, a.s.
 se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
 IČ 27069095
   společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8488

3.14.  společnost Slovenská Dunajská Finančná, a.s.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát: Slovenská republika
 IČ 35848553
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratisla-

vě, oddíl Sa, vložka č. 3056/B

3.15. společnost B CONSULT, a.s.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát : Slovenská republika
 IČ 35729937
      společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
      společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bra-

tislavě, oddíl Sa, vložka č. 1549/B

3.16. společnost Slovenský investičný holding, a.s.
 se sídlem Osadná 11, 831 03 Bratislava
 stát: Slovenská republika
     IČ 00011088
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
      společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratisla-

vě, oddíl Sa, vložka č. 3045/B

3.17. společnost ZSNP, a.s.
 se sídlem Priemyslná 12, 965 63 Žiar na Hronom
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 stát: Slovenská republika
     IČ 30222524
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bán-

ská Bystrici, oddíl Sa, vložka č. 25/S

3.18.  společnost DÔVERA, a.s.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát: Slovenská republika
     IČ 35698781 
      společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bra-

tislavě, oddíl Sa, vložka č. 1159/B

3.19. společnost Bortez, s.r.o.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát: Slovenská republika
     IČ 36549746
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratislavě, 

oddíl Sro, vložka č. 28907/B

3.20. společnost CENTRADE, a.s.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát: Slovenská republika
     IČ 35892170
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
      společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratislavě, 

oddíl Sa, vložka č. 3368/B

3.21. společnost WFGD, a.s.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát: Slovenská republika
 IČ 35898194 
  společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratislavě, 

oddíl Sa, vložka č. 3405/B

3.22.  společnost ADAST a.s.
 se sídlem Adamov, Mírová 2, č.p. 87, PSČ 679 04
 IČ 26699451
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3897

3.23.  společnost STAR SYSTÉM, a.s.
 se sídlem Adamov, Mírová 2/87, PSČ 679 04
 IČ 26235544
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského 

soudu v Brně, oddíl B, vložka 3517

3.24. společnost S – Invest, s.r.o.
 se sídlem Krížkova 9, 811 04 Bratislava
 stát: Slovenská republika
      IČ 35840510
        společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

v České republice
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u OS v Bratislavě, 

oddíl Sro, vložka č. 27009/B

3.25. společnost Česká lékárna, a.s.
 se sídlem Brno, Příkop 6, číslo popisné 838,  
 IČ 26230071
  společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3457

3.26. společnost SmVaK – inženýring, s.r.o. 
  se sídlem Varenská 2723/51, Ostrava-Moravská Ostrava, 

PSČ 702 00
 IČ 64608042

  společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14055

3.27. společnost Ovod, spol. s r.o.
 se sídlem Opava, Jaselská 47
 IČ 64086348
  společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8486

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ 

Společnost Waterfall Holding B.V., jako přímá ovládající osoba, 
získala v účetním období celkem 3 404 789 kusů akcií ovládané 
osoby Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., což 
představuje podíl na základním kapitálu i na hlasovacích právech 
společnosti 98,45 %.

STRUKTURA PROPOJENÍ V RÁMCI HOLDINGU

Společnost Penta Holding Limited je vlastníkem 100 % podílu 
na základním kapitálu společností Penta Investments, Penta 
Asset Management, Penta Group a.s., Invest Brokers, o.c.p., 
a.s., Penta Reality, a.s., P67 Value, s.r.o. a Penta Finance a.s.

Společnost Penta Investments je vlastníkem 100 % podílu 
na základním kapitálu společností LPV Finance BV, Lorea 
Investments Limited, Vinaco Holdings Limited, Snadbar Cyprus, 
Waterfall Holding B.V., Oakfield, a.s., Slovenská Dunajská 
Finančná, a.s., B Consult, a.s., Dôvera, a.s. Centrade, a.s. 
a WFGD, a.s., dále je vlastníkem 96 % podílu na základním 
kapitálu společnosti Slovenský investičný holding, a.s, 57 % 
podílu na základním kapitálu společnosti ZSNP, a.s. a 50 % 
podílu na základním kapitálu společnosti Bortez, s.r.o.

Společnost Lorea Investments Limited je vlastníkem 100 % po-
dílu na základním kapitálu společností ADAST a.s. a S - Invest, 
s.r.o., 80 % podílu na základním kapitálu společnosti STAR 
SYSTÉM, a.s. a 50 % podílu na základním kapitálu společnosti 
Česká lékárna, a.s.  

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s. je vlastníkem 80 % podílu základního kapitálu společnosti 
SmVaK – inženýring s.r.o. a je vlastníkem 100 % podílu základ-
ního kapitálu společnosti Ovod, spol. s r.o. 

V souladu s ustanovením § 66a) odst. 9 zákona č.513/1991 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, byla zpracována zpráva o vztazích 
mezi společností Anglian Water Overseas Holdings Ltd. se 
sídlem Ambury Road Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 3NZ, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen 
”osoba ovládající”) jako osobou ovládající za období 1.1.2004 
– 25.2.2004, společností Waterfall Holding B.V. Westelijke 
Randweg 37, 1118CR Lichhaven Schipol, Nizozemsko, jako
osobou ovládající za období od 26.2.2004 – 31.12.2004 
a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s. jako osobou ovládanou, mezi osobou ovládanou a ostatní-
mi osobami ovládanými stejnou osobou ovládající a ostatními 
osobami holdingu. 

Tato zpráva byla zpracována za účelem splnění informační 
povinnosti dle ustanovení § 66a) odst. 9 zákona č.513/1991 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů.

UZAVŘENÉ SMLOUVY

V účetním období byly mezi ovládanou osobou a osobou 
ovládající, mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
a mezi ostatními osobami holdingu uzavřeny smlouvy nebo 
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probíhalo plnění dle smluv uzavřených v předcházejícím období 
v následujících oblastech:

1. Prodej vlastních výrobků, zboží a služeb

a) Prodej výrobků
  V rámci prodeje vlastních výrobků a zboží byly společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. realizo-
vány smluvní vztahy s následujícími partnery:

Smluvní partner:
Ovod, spol. s r.o.
•  V účetním období pokračoval smluvní vztah na základě 

smlouvy č. 396/95, kdy předmětem plnění dle této smlouvy 
a jejich dodatků je dodávka vody z vodovodu a odvádění od-
padních vod kanalizací do objektu sídla smluvního partnera.

SmVaK – inženýring s.r.o.
•  Dne 11.6.2004 byla uzavřena kupní smlouva, jejímž před-

mětem byl odprodej movitých věcí – laboratorních přístrojů 
a zařízení společnosti SmVaK – inženýring s.r.o. 

b) Prodej služeb
  V rámci prodeje vlastních služeb neuzavřela společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v účet-
ním období žádné smlouvy s ovládající osobou, osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou a dalšími osobami 
holdingu a rovněž v tomto období nebyly realizovány žádné 
smluvní vztahy na základě smluv uzavřených v předcházejí-
cím období. 

c)  ostatní poskytované služby
  V rámci poskytování ostatních služeb realizovala společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. smluv-
ní vztahy v oblasti poradenských služeb a ostatních služeb 
s následujícími partnery:

Smluvní partner:

Anglian Water Europe s.r.o.
•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě 

smlouvy o nájmu dopravního prostředku – osobního motoro-
vého vozidla ze dne 29.6.2002, dohodou smluvních stran ze 
dne 27.1.2004 byl tento smluvní vztah ukončen.

Ovod, spol. s  r. o.  
•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě 

smlouvy o nájmu věcí movitých ze dne 31.8.1995 a jejich 
dodatků č.1 – 9. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě 
smlouvy o nájmu nebytových prostor a manipulačních ploch 
ze dne 31.8.1995 a jejich dodatků č. 1 – 8, dne 18.5.2004 
uzavřen dodatek č. 9 k této smlouvě, kdy předmětem do-
datku je snížení rozsahu předmětu nájmu jak u nebytových 
prostor, tak i u manipulačních ploch.

SmVaK – inženýring s.r.o.
•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-

vy o nájmu nebytových prostor č. 1/97 ze dne 30.9.1997 
a jejich dodatků č.1 - 10 , kdy předmětem nájmu jsou nebyto-
vé prostory v úpravně vody Vyšní Lhoty, v úpravně vod Nová 
Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a úpravně vody Podhradí. Dne 
31.5.2004 byl uzavřen dodatek č. 11 k této smlouvě, jehož 
předmětem byla úprava nájemného a plateb za služby spo-
jené s užíváním nebytových prostor v souvislosti se změnou 
právní úpravy DPH. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu nebytových prostor č. 2/97 ze dne 30.9.1997 
a jejich dodatků č.1 - 9, kdy předmětem nájmu jsou nebytové 
prostory v areálu čistírny odpadních vod Sviadnov a čistírny 
odpadních vod Třinec. Dne 31.5.2004 byl uzavřen dodatek 
č. 10 k této smlouvě, jehož předmětem byla úprava nájem-
ného a plateb za služby spojené s užíváním nebytových 
prostor v souvislosti se změnou právní úpravy DPH. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu nebytových prostor č. 3/97 ze dne 30.9.1997 
a jejich dodatků č.1 - 9, kdy předmětem nájmu jsou nebytové 
prostory v objektu čp. 55 na ul. Sv. Čecha v Karviné a v areálu 
čistírny odpadních vod Havířov. Dne 31.5.2004 byl uzavřen 
dodatek č. 10 k této smlouvě, jehož předmětem byla úprava 
nájemného a plateb za služby spojené s užíváním nebytových 
prostor v souvislosti se změnou právní úpravy DPH. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu nebytových prostor č. 4/97 ze dne 30.9.1997 
a jejich dodatků č.1 - 9, kdy předmětem nájmu jsou nebytové 
prostory v areálu čistírny odpadních vod Šenov u Nového 
Jičína. Dne 31.5.2004 byl uzavřen dodatek č. 10 k této smlou-
vě, jehož předmětem byla úprava nájemného a plateb za 
služby spojené s užíváním nebytových prostor v souvislosti se 
změnou právní úpravy DPH. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu nebytových prostor č. 5/97 ze dne 30.9.1997 
a jejich dodatků č.1 - 8, kdy předmětem nájmu jsou neby-
tové prostory v areálu čistírny odpadních vod Opava. Dne 
27.1.2004 byl uzavřen dodatek č. 9 k této smlouvě, kdy 
předmětem dodatku byla změna sazby DPH u nájmu. Dne 
31.5.2004 byl uzavřen dodatek č. 10 k této smlouvě, jehož 
předmětem byla úprava nájemného a plateb za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor v souvislosti se změnou právní 
úpravy DPH. Dne 29.9.2004 byl uzavřen dodatek č. 11 k této 
smlouvy, kdy předmětem, dodatku je změna plateb za služby 
spojené s užíváním nebytových prostor. Dne 1.11.2004 byl 
uzavřen dodatek č. 12 k této smlouvě, předmětem dodatku je 
rozšíření předmětu nájmu.

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu nebytových prostor č. 98/64608042/57 ze dne 
1.4.1998, kdy předmětem nájmu byly nebytové prostory 
v objektu čp. 51/2723 na ul. Varenské v Moravské Ostravě. 
Dohodou smluvních stran byl tento smluvní vztah ukončen ke 
dni 31.12.2004

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu movitých věcí č. 1/97 ze dne 30.9.1197 a jejich 
dodatků č. 1 - 6, kdy předmětem nájmu jsou věci movité 
– laboratorní přístroje v laboratořích na úpravnách vody ve 
Vyšních Lhotách, Podhradí a Nové Vsi u Frýdlantu nad 
Ostravicí. V průběhu r. 2004 byly uzavřeny dodatky k této 
smlouvě , a to dodatek č. 7 dne 23.6.2004, jehož předmětem 
je změna předmětu nájmu v návaznosti na uzavření kupní 
smlouvy ze dne 11.6.2004, dodatek č. 8 ze dne 2.8.2004 
a dodatek č. 9 ze dne 8.10.2004, kdy předmětem těchto dodat-
ků je změna výše nájemného. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu movitých věcí č. 2/97 ze dne 30.9.1997 a jejich 
dodatků č. 1 – 5, kdy předmětem nájmu jsou věci movité 
– laboratorní zařízení a přístroje v laboratoři na čistírně odpad-
ních vod Sviadnov. V průběhu r. 2004 byly uzavřeny dodatky 
k této smlouvě , a to dodatek č. 6 dne 31.5.2004, jehož před-
mětem je změna nájemného v návaznosti na změnu DPH, 
dodatek č. 7 ze dne 23.6.2004, jehož předmětem je změna 
předmětu nájmu v návaznosti na kupní smlouvu ze dne 
11.6.2004 a dodatek č. 8 ze dne 8.10.2004, kdy předmětem 
tohoto dodatku je změna výše nájemného. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy 
o nájmu movitých věcí č. 3/97 ze dne 30.9.1997 a jejich do-
datků č. 1 – 6, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – labo-
ratorní zařízení a přístroje v laboratoři na čistírně odpadních 
vod Havířov a provozním středisku voda Karviná. V průběhu 
r. 2004 byly uzavřeny dodatky k této smlouvě, a to dodatek č. 
7 dne 31.5.2004, jehož předmětem je změna nájemného v ná-
vaznosti na změnu DPH, dodatek č. 8 ze dne 23.6.2004, jehož 
předmětem je změna předmětu nájmu v návaznosti na kupní 
smlouvu ze dne 11.6.2004 a dodatek č. 9 ze dne 8.10.2004, kdy 
předmětem tohoto dodatku je změna výše nájemného. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu movitých věcí č. 4/97 ze dne 30.9.1197 a jejich 
dodatků č. 1 - 5, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – labo-
ratorní zařízení a přístroje v laboratoři na čistírně odpadních 
vod Šenov u Nového Jičína. V průběhu r. 2004 byly uzavřeny 
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dodatky k této smlouvě, a to dodatek č. 6 dne 31.5.2004, 
jehož předmětem je změna nájemného v návaznost na změ-
nu DPH, dodatek č. 7 ze dne 23.6.2004, jehož předmětem 
je změna předmětu nájmu v návaznosti na kupní smlouvu 
ze dne 11.6.2004 a dodatek č. 8 ze dne 8.10.2004, kdy před-
mětem tohoto dodatku je změna výše nájemného. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu movitých věcí č. 5/97 ze dne 30.9.1997 a jejich 
dodatků č. 1 - 4, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – labo-
ratorní zařízení a přístroje v laboratoři na čistírně odpadních 
vod Opava. V průběhu r. 2004 byly uzavřeny dodatky k této 
smlouvě , a to dodatek č. 5 dne 31.5.2004, jehož předmětem 
je změna nájemného v návaznost na změnu DPH, dodatek 
č. 6 ze dne 23.6.2004, jehož předmětem je změna předmětu 
nájmu v návaznosti na kupní smlouvu ze dne 11.6.2004. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlou-
vy o nájmu movitých věcí č. 6/97 ze dne 30.9.1997 a jejich 
dodatků č. 1 - 7, kdy předmětem nájmu jsou věci movité 
– laboratorní zařízení a přístroje v centrální laboratoři v objektu 
čp. 51/2723 na ul. Varenské v Moravské Ostravě . V průběhu 
r. 2004 byly uzavřeny dodatky k této smlouvě , a to dodatek 
č. 8 dne 31.5.2004, jehož předmětem je změna nájemného 
v návaznost na změnu DPH, dodatek č. 9 ze dne 23.6.2004, je-
hož předmětem je změna předmětu nájmu v návaznost na kup-
ní smlouvu ze dne 11.6.2004 a dodatek č. 10 ze dne 8.10.2004, 
kdy předmětem tohoto dodatku je změna výše nájemného. 

2.  Nákup zboží a služeb

a) výrobní materiál
  V rámci nákupu výrobního materiálu realizovala společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. smluvní 
vztahy s následujícími partnery:

Smluvní partner
Ovod, spol. s r.o.
•  v účetním období byl na základě objednávek uskutečněn 

nákup materiálů na montáž vodoměrů a nákup vodoměru 
a výměnných kapslí do vodoměrů 

b) režijní materiál a služby
  V rámci nákupu režijního materiálu, poskytování poraden-

ství a poskytování dalších služeb realizovala společnost 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. následu-
jící smluvní vztahy:

Smluvní partner:
Anglian Water Europe, s.r.o.
•  v účetním období byl na základě objednávek uskutečněn 

nákup tiskárny k PC, kopírovacího stroje a projektoru

Ovod, spol. s r.o.
•  v účetním období pokračovaly smluvní vztahy na základě 

uzavřených smluv o dílo, a to smlouva o dílo č. 9/2001 ze dne 
6.1.2001, smlouvy o dílo č. 02/01/RS ze dne 4.1.2001 a smlou-
vy o dílo ze dne 4.1.2001, kdy předmětem plnění podle těchto 
smluv je  provádění kontrolních zkoušek správností měření 
u vodoměrů, provádění opravárenského a metrologického 
servisu vodoměrů, provádění přecejchování vodoměrů. 

•  Dne 9.3.2004 byla uzavřena smlouva o dílo, kdy předmětem 
plnění je provádění prvotního ověřování vodoměrů a výměn-
ných kapslí do vodoměru. Smlouva byla uzavřena na dobu 
určitou do 31.12.2004.

SmVaK – inženýring, s.r.o.
•  dne 30.12.2003 byla uzavřena smlouva o dílo s termínem pl-

nění v r. 2004 na provádění odběrů a analýz vzorků odpadních 
vod a čistírenských kalů 

•  dne 30.12.2003 byla uzavřena smlouva o dílo s termínem 
plnění v r. 2004 na provádění odběrů a analýz vzorků pitné 
vody  

•  na základě individuálních objednávek byly v průběhu účetního 
období prováděny rozbory vzorků vody odebraných v rozvod-
né síti společnosti v rámci realizace investičních staveb

•  na základě mandátních smluv uzavřených v účetním období 
realizoval smluvní partner výkon inženýrské činnosti pro jed-
notlivé stavby společnosti u staveb s tímto názvem:  

Číslo 
stavby

Název stavby

3568 Karviná, ul. Závodní – rekonstrukce kanalizace

3567 Petřvald – Březiny, ul. 9. května – rekonstrukce kanalizace

5553 Opava, ul. Mařátkova – rekonstrukce kanalizace

2578 Frýdek-Místek, třída TGM – rekonstrukce kanalizace

2581 Třinec, ul. Zelená, Větrná, Rovná, Ke stadionu – rekonstrukce kanalizace

5554 Opava, ul. Englišova – propojení na sběrač C

2576 Jablunkov, ul. Nádražní – rekonstrukce kanalizace

3572 Český Těšín - rekonstrukce odlehčovací komory V 1 D

3386 Orlová-Lutyně, U kříže – rekonstrukce vodovodu

3575 Havířov, ul. Hálkova – rekonstrukce kalové čerpací stanice 

4558
Začlenění čerpací stanice Bernartice do dispečerského systému provozu kanalizací a čistírny odpadních vod 
regionální správy Nový Jičín

3392 Petřvald, ul. Bezruče, Březinská, Školní, gen.Svobody – rekonstrukce vodovodu

4397 Nový Jičín – ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů)

4552 Příbor, Na Valše – přepojení kanalizační výusti na čistírnu odpadních vod 

4373 Bordovice – přerušovací komora Veřovice, cementace potrubí

7376 Odkyselovací stanice Hůrka – vodojem Salaš – rekonstrukce výtlačného řadu DN 300

2399 Frýdek-Místek – ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů)

3396 Český Těšín – 2 redukční a vodoměrné šachty

3573 Čistírna odpadních vod Havířov – rekonstrukce kogenerace

3569 Čistírna odpadních vod Havířov – rekonstrukce odvodňování kalu

2395 Pražmo – výtlak z čerpací stanice Na Rovni

5368 Úpravna vody Strahovice – sedimentační nádrž praní filtrů vzduchem

3403 Petrovice, Sv. Jan – rekonstrukce vodovodu



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 4

44

3397 Karviná-Fryštát, ul. Zámecká – rekonstrukce vodovodu

2579 Frýdek-Místek, Stará kolonie u Válcoven plechu – rekonstrukce kanalizace

2392 Stará Ves – rekonstrukce zásobovacího řadu

3393 Petřvald, ul. Topolová, Úzká, Bužkovská – rekonstrukce kanalizace

2388 Třinec, Dolní Lištná, ul. Dvořákova – rekonstrukce kanalizace

2396 Hukvaldy-Obora – rekonstrukce vodovodního řadu

3391 Český Těšín,ul. Dlouhá a Zátiší – rekonstrukce vodovodu

2391 Třinec-Kanada,ul. Nová,Nad Úvozem, Na Zákopech – rekonstrukce vodovodu

2389 Frýdek-Místek, ul. Krátká, Svatoplukova – rekonstrukce vodovodu

5542 Opava, ul. Rybářská – rekonstrukce kanalizace

5548 Vítkov, ul. Švermova, Křížkova, Stará – napojení výustí na čistírnu odpadních vod 

2580 Čistírna odpadních vod Frýdlant nad Ostravicí – rekonstrukce

3574 Začlenění lokalit regionální správy Karviná do dispečerského systému SmVaK Ostrava a.s. 

3398 Stonava – Holkovice – rekonstrukce vodovodu DN 200

3402 Karviná 2-Doly – rekonstrukce vodovodu

3571 Čistírna odpadních vod Havířov – rekonstrukce biologického čištění

3395 Petrovice – redukční a vodoměrná šachta

1061 Úpravna vody Podhradí – rekonstrukce kalového hospodářství – 2. etapa

6057 Úpravna vody, Jaselská ul. – školicí centrum, konzervace úpravny

5372 Opava – vodojem Kateřinky, vodoměrná šachta

1353 Rekonstrukce ovládání a měření a regulace na vodojemech

3585 Čistírna odpadních vod Těrlicko – jih – rekonstrukce

2401 Frýdek-Místek, Antonínovo náměstí – rekonstrukce vodovodu

4374 Libhošť – zajištění vodovodního řadu DN 150

2324 Brušperk – rekonstrukce vodovodní sítě 

2554 Frýdek-Místek, Hory – rekonstrukce kanalizace

2560 Frýdek-Místek, ul.Svatoplukova – rekonstrukce kanalizace

2561 Frýdek-Místek, ul. 4. května, ul. Jožky Jabůrkové – rekonstrukce kanalizace

2366 Krmelín – rekonstrukce vodovodu

2369 Raškovice, lokalita U hřiště – rekonstrukce, 2. etapa

5373 Opava – ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů)

2387 Třinec – Nebory – Oldřichovice – cementace přívodního řadu

5326 Opava, Dolní náměstí – rekonstrukce vodovodu

2400 Dolní Sklenov – rekonstrukce vodovodu

2585 Frýdek-Místek, Antonínovo náměstí, ul. Stará cesta – rekonstrukce kanalizace

2548
Začlenění čistírny odpadních vod Krmelín a čistírny odpadních vod Jablunkov do dispečerského systému provozu 
kanalizací a čistíren odpadních vod regionální správy Frýdek-Místek 

3560 Rekonstrukce kanalizace Bohumín – napojení části Starý Bohumín, 2. etapa

2505 Čistírna odpadních vod Třinec – kogenerační jednotka

4365 Libhošť – rekonstrukce vodovodu

6060 Zákaznické centrum, rekonstrukce vstupu do budovy společnosti

3404 Orlová, ul. Ostravská k čerpací stanici Marjánka – rekonstrukce vodovodu

3563 Petřvald – rekonstrukce čistírny odpadních vod 

1351 Vodojem Řepiště a vodojem Rychvald – rekonstrukce elektrozařízení a měření a regulace
2577
2514

Čistírna odpadních vod Třinec – lis na shrabky a pračka písku

5369 Budišov – Kružberk – rekonstrukce přívodního řadu 

4553 Nový Jičín, ul.Revoluční – přepojení kanalizační výusti na čistírnu odpadních vod Nový Jičín 

5375 Hlubočec – úpravy na vodovodní síti

7383 Šenov u Nového Jičína, ul. Venkovská, Údernická – rekonstrukce vodovodního řadu

2394 Karpentná – rekonstrukce zásobovacího řadu

6063 Dům vodohospodářů – stavební úpravy – 7. NP (nadzemní podlaží)

1347 Přivaděč Bludovice – Karpentná – doplnění stanic

5365 Opava-Kateřinky, ul. Fifejdy – rekonstrukce vodovodu

4375 Štramberk – úprava tlakových poměrů

4554 Bílovec, ul. Budovatelská – propojení kanalizační výusti na čistírnu odpadních vod Bílovec

4565 Čistírna odpadních vod Frenštát p. Radhoštěm – rekonstrukce biologického stupně a stabilizace kalu

5366 Přechod dispečinku RS Opava z 300 MHz na 400 MHz
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1349 Úpravna vody Nová Ves – rekonstrukce ochran proti přepětí

4366 Vražné – vodojem Salaš – přepojení na Ostravský oblastní vodovod 

2570 Čistírna odpadních vod Třinec – srážení fosforu

4555 Příbor – rekonstrukce kanalizace ul. Jičínská a Frenštátská

2583 Čistírna odpadních vod Krmelín – rekonstrukce provdušňování

4548 Čistírna odpadních vod Příbor – rekonstrukce kalového hospodářství

1336 Úpravna vody Podhradí – rekonstrukce flokulace II. etapa

4378 Stará Ves u Bílovce – rekonstrukce zásobovacího řadu

3401 Karviná-Louky, Kempy – rekonstrukce vodovodu

5560 Vítkov, ul. Opavská – vložkování kanalizace

5565 Opava, ul. Ztracená – výstavba kanalizace

Úpravna vody Podolkovice – likvidace úpravny vody

4566 Čistírna odpadních vod Kopřivnice – odstranění fosforu, 2. etapa

5572 Opava, ul. Roosweltova – vložkování kanalizace

2590 Čistírna odpadních vod Frýdek-Místek – automatizace řízení dávkování síranu

3410 Havířov, ul. Atriová – epoxidace vodovodu

3588 Horní Bludovice, ul. Frýdecká – dostavba kalové čerpací stanice

1357 Úpravna vody Podhradí – rekonstrukce skříňové rozvodny

4387 Libhošť – rekonstrukce zásobovacího řadu

•  na základě objednávek nebo smluv o dílo byly v průběhu účetního období zpracovány smluvním partnerem projektové dokumen-
tace pro realizaci staveb s tímto názvem:

SOD – číslo objednávky Název stavby

68 I 4377/16/2004 Odry, křižovatka, ul. Hranická, Potoční, Ke koupališti – rekonstrukce zásobovacího řadu 

68 I 4376/17/2004 Odkyselovací stanice Hůrka – vodojem Salaš – rekonstrukce výtlačného řadu DN 300 

68 I 4566/98/2004 Čistírna odpadních vod Kopřivnice – odstranění fosforu, II.etapa

68 I 3411/133/2004 Orlová IV., tř. Masarykova – rekonstrukce vodovodu

I-3412/116/2004 Horní Suchá, ul. Vnější, Finská – rekonstrukce vodovodu

68 I 3320/191/2004 Bohumín-Skřečoň – redukční šachta

68 I 2407/194/2004 Řepiště, ul. Na výsluní – rekonstrukce vodovodu

68 I 3394/171/2004 Zvýšení zabezpečenosti pitné vody pro střední tlakové pásmo Karviná z dolního tlakového pásma

68 I 4366/199/2004 Vražné, VDJ Salaš – přepojení na Ostravský oblastní vodovod 

68 I 2410/201/2004 Brušperk, ul. K náměstí – rekonstrukce vodovodu 

68 I 4383/273/2004 Šenov u Nového Jičína, ul. Zahradní – rekonstrukce zásobovacího řadu

I – 3415/265/2004 Karviná – akumulační tlaková stanice Monská u vodojemu Ráj a akumulační tlaková stanice 11 Divišova

68 I 3424/285/2004 Těrlicko, ul. Nábřežní, Okrajová – rekonstrukce vodovodu 

68 I 3410/107/2004 Havířov, ul. Atriová – epoxidace vodovodu

68 I 3401/248/03 Karviná-Louky, Kempy I – rekonstrukce vodovodu

68 I 3403/247/03 Petrovice, Svatý Jan – rekonstrukce vodovodu 

68 I 3404/255/03 Orlová, ul. Ostravská k čerpací stanici Marjánka – rekonstrukce vodovodu 

68 I 3423/284/2004 Orlová-Město, ul. Obroky, Orlová-Poruba, ul Příčná – rekonstrukce vodovodu

•  na základě objednávek byly v průběhu účetního období smluvním partnerem vyhotoveny vícetisky projektové dokumentace pro 
realizaci staveb s tímto názvem:

Číslo objednávky Název stavby

68 I 2324/3/04 Brušperk – rekonstrukce vodovodní sítě města 

68 I 2394/170/04 Karpentná – rekonstrukce zásobovacího řadu

68 I 2505/236/04 Čistírna odpadních vod Třinec – rekonstrukce kogenerační jednotky

68 I 2583/122/04 Čistírna odpadních vod Krmelín – rekonstrukce provzdušňování

68 I 3397/46/04 Karviná-Fryštát, ul. Zámecká – rekonstrukce vodovodu

68 I 3403/187/04 Petrovice, Sv. Jan – rekonstrukce vodovodu

68 I 3404/149/04 Orlová, ul. Ostravská k čerpací stanici Marjánka – rekonstrukce vodovodu

38 I 3410/234/04 Havířov, ul. Atriová – epoxidace vodovodu

38 I 3411/275/04 Orlová IV, tř. Masarykova – rekonstrukce vodovodu

68 I 4376/149/04 Odkyselovací stanice Hůrka – vodojem Salaš – rekonstrukce výtlačného řadu 
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c) náhradní díly
  V rámci nákupu náhradních dílů nerealizovala společnost Severomoravské vodovody a ka-

nalizace Ostrava a.s. v účetním období žádné smluvní vztahy s ovládající osobou, osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou a dalšími osobami holdingu.

d) dodávky investičního charakteru
  V rámci nákupu investic realizovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. smluvní vztahy s následujícími smluvními partnery:

Smluvní partner:

SmVaK – inženýring, s.r.o.
•  na základě smluv o dílo uzavřených v průběhu účetního období zajišťoval smluvní partner 

realizaci těchto staveb:

Číslo SOD Název stavby

I-4553/56/2004 Nový Jičín, ul. Revoluční – přepojení kanalizační výusti na čistírnu odpadních vod 

I-2583/79/2004 Krmelín – rekonstrukce provzdušňování čistírny odpadních vod 

I-2570/124/2004 Čistírna odpadních vod Třinec – srážení fosforu

I-3501/195/2004 Čistírna odpadních vod Orlová – nitrifikace, denitrifikace, rekonstrukce lapáku písku 

I-3569/28/2004 Čistírna odpadních vod Havířov – rekonstrukce odvodnění kalu

I-4555/75/04 Příbor, ul. Jičínská, Frenštátská – rekonstrukce kanalizace

I-2579/174/2004 Frýdek-Místek, Stará kolonie u Válcoven plechu – rekonstrukce kanalizace

I-4566/214/2004 Čistírna odpadních vod Kopřivnice – odstranění fosforu, II. etapa

I-5369/77/04 Budišov – Kružberk – rekonstrukce přívodního řadu 

3. Ostatní smluvní vztahy

•  V účetním období probíhalo plnění na základě kupní smlouvy ze dne 29.6.2001, kterou 
uzavřela společnost Ovod, spol. s r.o. jako kupující se společností Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava a. s. jako prodávajícím. Předmětem kupní smlouvy byly 4 kusy 
cejchovacích stanic, které Ovod, spol. s r.o využívá pro svou podnikatelskou činnost. Kupní 
cena byla stanovena ve výši 1 250 000,- Kč bez DPH. Splatnost kupní ceny byla stanove-
na v pravidelných čtvrtletních splátkách dle splátkového kalendáře, přičemž první splátka 
byla stanovena ve výši 100 000,- Kč se splatností do 30. 9.2001, poslední do 30.9.2004. 
Současně byl sjednán úrok z nezaplacené části kupní ceny ve výši 140 % diskontní úrokové 
sazby ČNB a.s.. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny byl sjednán úrok z prodlení 
ve výši 0,1 % z dlužné částky denně a v případě prodlení delším než 30 kalendářních dnů je 
prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

  Ke dni sepsání této zprávy Ovod, spol. s r.o. uhradil celou sjednanou kupní cenu, sjednaný úrok 
z půjčky a úrok z prodlení za pozdní úhradu jednotlivých splátek v celkové výši 63 806,- Kč. 

•  V účetním období probíhalo plnění na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.7.2001, kterou 
uzavřela společnost SmVaK – inženýrig, s.r.o. jako dlužník se společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. jako věřitelem. Předmětem smlouvy byla půjčka ve výši 
2 200 000,- Kč na dobu do 31.12.2005. Současně byl sjednán úrok z půjčené částky ve výši 
140 % diskontní úrokové sazby ČNB a.s. a splátky půjčky v pravidelných čtvrtletních splát-
kách ve výši 125 000,- Kč. Ke dni sepsání této zprávy plní dlužník své závazky ze smlouvy 
včas a řádně.

•  V souvislosti se zvolením předsedy představenstva společnosti ADAST a.s. do představen-
stva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byla mezi společnost-
mi dohodnuta úhrada nákladů na provoz služebního vozidla v souvislosti s dopravou předse-
dy představenstva společnosti ADAST a.s. na nezbytná jednání a zasedání představenstva 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Na základě dohody byly 
tyto náklady v průběhu účetního období účtovány.

JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY

V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající, osob ovládaných stejnou 
ovládající osobou a ostatních osob holdingu učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných 
právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako akcionáře 
ovládané osoby.
Dne 8.7 2004 uzavřela ovládaná osoba Smlouvu o poskytnutí syndikovaného úvěru ve výši 1,75 mi-
liardy korun. K zajištění tohoto úvěru zřídila ovládající osoba zástavní právo k akciím ovládané osoby 
ve prospěch věřitele – syndikátu bank poskytujících úvěr. Ke dni sepsání této zprávy plní ovládaná 
osoba v plném rozsahu své závazky z uzavřené smlouvy o poskytnutí syndikovaného úvěru.
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OSTATNÍ OPATŘENÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných 
stejnou ovládající osobou nebo ostatních osob holdingu ze strany ovládané osoby přijata či 
uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou 
osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby.

POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných 
stejnou ovládající osobou nebo ostatních osob holdingu ze strany ovládané osoby přijata či 
uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskuteč-
ňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. prohlašuje, že jí nevznikla 
z titulu uzavření výše uvedených smluv a smluvních vztahů, výše uvedených jiných právních 
úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. Veškeré 
výše uvedené smlouvy a smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek a cen obvyklých v obchod-
ním styku a v místě plnění.

ZÁVĚR

Tato zpráva byla vypracována představenstvem společnosti Severomoravské vodovody a kana-
lizace Ostrava a. s. a schválena dne 9. března 2005. Současně bude předložena k přezkoumání 
dozorčí radě a auditorské firmě, která provádí kontrolu účetní závěrky za rok 2004 a kontrolu 
výroční zprávy za rok 2004 ve smyslu zvláštního zákona 
Vzhledem k tomu, že společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. je 
povinna ze zákona zpracovat výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná 
součást.
Rozsah poskytovaných plnění mezi osobou ovládající, osobou ovládanou, osobami ovládaných 
stejnou ovládající osobou a ostatních osob holdingu dle údajů uvedených v této zprávě je kvan-
tifikován v příloze k roční účetní závěrce za rok 2004.

V Ostravě dne 9. března 2005

Podpisy členů představenstva:

Ing. Pavel Zumr, předseda představenstva ……………………………..

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, místopředseda představenstva ……………………………

Ing. Petr Vícha, místopředseda představenstva ……………………………

Ing. Václav Holeček, člen představenstva …………………………….

Ing. Ladislav Šincl, člen představenstva ……………………………

Ing. Miroslav Šrámek, člen představenstva  …………………………..

Ing. Jozef Janov, člen představenstva …………………………….

Ing. Martin Štefunko, člen představenstva …………………………….  
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  31.12.2004 31.12.2003

  Brutto Korekce Netto Netto

 AKTIVA CELKEM 11 434 397 4 268 342 7 166 055 7 336 140

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál     

B. Dlouhodobý majetek 10 842 888 4 252 078 6 590 810 6 547 996

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 97 078 65 346 31 732 26 991

1. Zřizovací výdaje     

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     

3. Software 95 560 65 334 30 226 19 055

4. Ocenitelná práva 234 12 222  

5. Goodwill     

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 284  1 284 7 516

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    420

II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 734 501 4 186 732 6 547 769 6 510 429

1. Pozemky 139 172  139 172 137 380

2. Stavby 8 759 346 3 270 351 5 488 995 5 307 514

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 504 812 916 031 588 781 596 860

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 426 350 76 85

5. Základní stádo a tažná zvířata     

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 877  877 877

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 272 947  272 947 418 816

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 56 921  56 921 48 897

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     

III. Dlouhodobý finanční majetek 11 309  11 309 10 576

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 11 309  11 309 9 626

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem     

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv    950

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek     

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek     

C. Oběžná aktiva 590 700 16 264 574 436 786 869

I. Zásoby 9 181 321 8 860 10 299

1. Materiál 9 181 321 8 860 10 299

2. Nedokončená výroba a polotovary     

3. Výrobky     

4. Zvířata     

5. Zboží     

6. Poskytnuté zálohy na zásoby     

II. Dlouhodobé pohledávky     

1. Pohledávky z obchodních vztahů     

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba     

3. Pohledávky - podstatný vliv     

4.
Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účastníky sdružení

    

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy     

ROZVAHA
v plném rozsahu k datu 31.12.2004 
(v tisících Kč)
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  31.12.2004 31.12.2003

  Brutto Korekce Netto Netto

7. Jiné pohledávky     

8. Odložená daňová pohledávka     

III. Krátkodobé pohledávky 362 784 15 943 346 841 274 448

1. Pohledávky z obchodních vztahů 167 393 15 780 151 613 135 528

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba     

3. Pohledávky - podstatný vliv     

4.
Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účastníky sdružení

    

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     

6. Stát - daňové pohledávky 59 604  59 604 8 049

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 39 819  39 819 41 555

8. Dohadné účty aktivní 94 042  94 042 87 761

9. Jiné pohledávky 1 926 163 1 763 1 555

IV. Krátkodobý finanční majetek 218 735  218 735 502 122

1. Peníze 254  254 624

2. Účty v bankách 218 481  218 481 19 362

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly    482 136

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek     

D. I. Časové rozlišení 809  809 1 275

1. Náklady příštích období 782  782 1 255

2. Komplexní náklady příštích období     

3. Příjmy příštích období 27  27 20

 Kontrolní číslo 45 736 779 17 073 368 28 663 411 29 343 285
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  31.12.2004 31.12.2003

 PASIVA CELKEM 7 166 055 7 336 140

A. Vlastní kapitál 4 614 067 6 659 920

I. Základní kapitál 3 458 425 3 458 425

1. Základní kapitál 3 458 425 3 458 425

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)   

3. Změny základního kapitálu   

II. Kapitálové fondy 137 379 1 738 646

1. Emisní ážio  289 183

2. Ostatní kapitálové fondy 130 788 1 442 474

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 6 591 6 989

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách   

III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 404 676 388 008

1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 400 466 382 689

2. Statutární a ostatní fondy 4 210 5 319

IV. Výsledek hospodaření minulých let 394 933 719 316

1. Nerozdělený zisk minulých let 394 933 719 316

2. Neuhrazená ztráta minulých let   

V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 218 654 355 525

B. Cizí zdroje 2 536 870 676 034

I. Rezervy 23 400 61 143

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů   

2. Rezerva na důchody a podobné závazky   

3. Rezerva na daň z příjmů  32 813

4. Ostatní rezervy 23 400 28 330

II. Dlouhodobé závazky 448 188 430 947

1. Závazky z obchodních vztahů   

2. Závazky - ovládající a řídící osoba   

3. Závazky - podstatný vliv   

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení   

5. Dlouhodobé přijaté zálohy  1 000

6. Vydané dluhopisy   

7. Dlouhodobé směnky k úhradě   

8. Dohadné účty pasivní   

9. Jiné závazky 118 772 140 615

10. Odložený daňový závazek 329 416 289 332

III. Krátkodobé závazky 315 282 183 944

1. Závazky z obchodních vztahů 214 743 78 369

2. Závazky - ovládající a řídící osoba   

3. Závazky - podstatný vliv   

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení   

5. Závazky k zaměstnancům 14 669 15 106

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 8 889 9 283

7. Stát - daňové závazky a dotace 8 153 4 407

8. Krátkodobé přijaté zálohy 4 008 7 745

9. Vydané dluhopisy   

10. Dohadné účty pasivní 40 979 46 940

11. Jiné závazky 23 841 22 094

IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 750 000  

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 1 578 000  

2. Krátkodobé bankovní úvěry 172 000  

3. Krátkodobé finanční výpomoci   

C. I. Časové rozlišení 15 118 186

1. Výdaje příštích období 15 104 23

2. Výnosy příštích období 14 163

 Kontrolní číslo 28 430 448 28 988 849
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Období do
31.12.2004

Období do
31.12.2003

I. Tržby za prodej zboží  1 164

A. Náklady vynaložené na prodané zboží  1 203

 + Obchodní marže  -39

II. Výkony 1 484 505 1 441 131

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 483 533 1 436 416

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti   

3. Aktivace 972 4 715

B. Výkonová spotřeba 512 121 513 729

1. Spotřeba materiálu a energie 318 973 320 365

2. Služby 193 148 193 364

 + Přidaná hodnota 972 384 927 363

C. Osobní náklady 293 831 289 798

1. Mzdové náklady 209 574 207 893

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 2 788 2 255

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 73 446 72 767

4. Sociální náklady 8 023 6 883

D. Daně a poplatky 3 840 4 139

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 345 052 325 630

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 15 923 10 949

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 14 432 10 809

2. Tržby z prodeje materiálu 1 491 140

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 6 060 3 890

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 542 3 890

2. Prodaný materiál 518  

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období

-23 967 27 045

IV. Ostatní provozní výnosy 12 871 8 638

H. Ostatní provozní náklady 34 690 18 461

V. Převod provozních výnosů   

I. Převod provozních nákladů   

* Provozní výsledek hospodaření 341 672 277 987

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   

J. Prodané cenné papíry a podíly   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 2 559 2 663

1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

2 516 2 592

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 43 71

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 300 781

K. Náklady z finančního majetku   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů   

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti   

X. Výnosové úroky 7 554 9 847

N. Nákladové úroky 32 395  

XI. Ostatní finanční výnosy 81 328

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ
 období končící k 31.12.2004
(v tisících Kč)
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Základní    

kapitál
Kapitálové 

fondy

Rezervní 
fondy, 

nedělitelný 
fond a ostatní 
fondy ze zisku

Neroz-
dělený 

zisk 
minulých 

let

Neuhra-
zená 

ztráta 
minulých 

let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 

období 

VLASTNÍ 
KAPITÁL 
CELKEM

Stav k 31.12.2002 3 458 425 1 738 291 378 614 673 125  192 254 6 440 709

Rozdělení výsledku 
hospodaření

  14 643 46 191  -60 834  

Čerpání ostatních fondů   -5 249    -5 249

Ostatní změny kapitálových 
fondů

 355     355

Vyplacené dividendy      -131 420 -131 420

Výdaje z kapitálových fondů        

Výsledek hospodaření 
za běžné období

     355 525 355 525

Stav k 31.12.2003 3 458 425 1 738 646 388 008 719 316  355 525 6 659 920

Rozdělení výsledku 
hospodaření

  22 807   -22 807  

Čerpání ostatních fondů   -6 139    -6 139

Ostatní změny kapitálových 
fondů

 -16     -16

Vyplacené dividendy    -324 383  -332 718 -657 101

Výdaje z kapitálových fondů  -1 601 251     -1 601 251

Výsledek hospodaření za 
běžné období

     218 654 218 654

Stav k 31.12.2004 3 458 425 137 379 404 676 394 933  218 654 4 614 067

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k datu 31.12.2004
(v tisících Kč)

 
 

 
 

Období do
31.12.2004

Období do
31.12.2003

O. Ostatní finanční náklady 25 563 4 638

XII. Převod finančních výnosů   

P. Převod finančních nákladů   

* Finanční výsledek hospodaření -47 464 8 981

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 75 554 -8 064

         1.  - splatná 37 551 51 285

2.  - odložená 38 003 -59 349

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 218 654 295 032

XIII. Mimořádné výnosy  75 079

R. Mimořádné náklady   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  14 586

1.  - splatná  14 586

2.  - odložená   

* Mimořádný výsledek hospodaření  60 493

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)   

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 218 654 355 525

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 294 208 362 047

 Kontrolní číslo 7 217 593 7 301 706
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Období do 
31.12.2004

Období do 
31.12.2003

P. Počáteční stav peněžních prostředků 502 122 571 126

 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 294 208 286 968

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 347 556 332 536

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 345 058 325 630

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -23 967 27 045

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -8 890 -6 919

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku -2 516 -2 592

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 24 541 -10 628

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 13 330  

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 641 764 619 504

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -22 411 37 170

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -49 409 32 820

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv 25 348 3 533

A.2.3. Změna stavu zásob 1 650 817

A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 619 353 656 674

A.3. Vyplacené úroky -17 934  

A.4. Přijaté úroky 7 882 9 225

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -88 247 -55 436

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 2 516 2 592

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 523 570 613 055

 Peněžní toky z investiční činnosti   

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -281 650 -536 791

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 10 218 10 025

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 500 500

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -270 932 -526 266

 Peněžní toky z finančních činností   

C.1. Změna stavu závazků z financování 1 727 156 -20 534

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -2 263 181 -135 259

C.2.5. Výdaje z kapitálových fondů -1 606 080 -3 961

C.2.6. Vyplacené dividendy -657 101 -131 298

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -536 025 -155 793

F. Čistá změna peněžních prostředků -283 387 -69 004

R. Konečný stav peněžních prostředků 218 735 502 122

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
 
období končící k 31.12.2004
(v tisících Kč)
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1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1.  ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen “Společnost”) byla zapsána do obchodního rejstříku 
dne 30. dubna 1992. Datum vzniku společnosti je 1. květen 1992. Identifikační číslo společnosti je 45193665.

Předmětem podnikání společnosti je zejména:

• Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
• Odvádění a čištění odpadních vod
• Provádění inženýrských staveb

Sídlo společnosti je v Ostravě, 28.října 169, PSČ 709 45.
Společnost má základní kapitál ve výši 3 458 425 tis. Kč.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12. 2004.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny 
v následující tabulce:

Akcionář podíl na základním kapitálu

WATERFALL HOLDING B.V. 98,45 %

Ostatní 1,55 %

Celkem 100 %

1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ
V roce 2004 podala společnost 2 návrhy na zápis změn a doplňků do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, a to:
•  Dne 9.3.2004 byl podán návrh na zápis změn vyplývající ze změny složení představenstva společnosti, kdy dne 27.2.2004 

odstoupili z funkce člena představenstva Peter Simpson, Jonathan David Forster a Helmut Grygarčík a představenstvo 
jmenovalo 3 náhradní členy představenstva do doby konání nejbližší valné hromady, a to Ing. Pavla Zumra, Ing. Jozefa Janova 
a Ing. Martina Štefunka. Usnesením KS ze dne 16.9.2004 č.j. F 9780/2004/1348 byl zápis změn proveden.

•  Dne 7.9.2004 byl podán návrh na zápis změn a doplnění údajů v obchodním rejstříku spočívající v zápisu nově zvolených 
členů představenstva valnou hromadou, kterými byli zvoleni Ing. Pavel Zumr, Ing. Jozef Janov a Ing. Martin Štefunko,
výmaz odvolaného člena představenstva Ing. Petra Kajnara, změna bydliště u člena představenstva Ing. Miroslava Šrámka
a místopředsedy představenstva Doc. Dr. Ing. Miroslava Kyncla, změna a doplnění předmětu podnikání společnosti
a doplnění způsobu jednání a podepisování za společnost. Usnesením KS ze dne 8.12.2004 č.j. F 41270/2004, 
F47056/2004 a F 50348/2004-14000 byl zápis změn a doplnění povolen.

1.3.  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Společnost je členěna do 6 vnitřních organizačních jednotek následujícím způsobem:

• Správa Ostravského oblastního vodovodu, 28. října 169, 709 45 Ostrava
• Regionální správa Frýdek-Místek, Beskydská 124, 738 01 Frýdek-Místek
• Regionální správa Karviná, Masarykovo nám. 2457/10, 733 33 Karviná-Fryštát
• Regionální správa Nový Jičín Suvorovova 538, 741 11 Nový Jičín
• Regionální správa Opava, Krnovská 109, 746 21 Opava
• Správa společnosti, 28. října 169, 709 45 Ostrava

1.4.  IDENTIFIKACE SKUPINY 

Stav do 26. února 2004

Přímá ovládající osoba:
• Anglian Water Overseas Holdings Ltd.

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
• Anglian Water Europe, s.r.o.
• Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.
• Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Další osoby holdingu:
• AWG Plc
• Anglian Water Plc
• Anglian Water International Holdings Ltd.
• Anglian Water International Ltd.
• Anglian Water Holding GmbH
• PURAC GmbH
• PURAC CZ s.r.o.
• SmVaK – inženýring, s.r.o.
• Ovod, spol. s r.o.
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Stav od 26. února 2004

Přímá ovládající osoba:
• WATERFALL HOLDINGS B.V.

Další osoby holdingu 
• SmVaK – inženýring, s.r.o.
• Ovod, spol. s r.o.
• Penta Holding Limited
• Penta Investments
• Penta Asset Management 
• Penta Group a.s.
• Invest Brokers, o.c.p., a.s.
• Penta Reality, a.s.
• P 67 value, s.r.o.
• Penta Finance a.s.
• LPV Finance BV
• Lorea Investments Limited
• Vinaco Holdings Limited
• Sandbar Cyprus
• Oakfield, a.s.
• Slovenská Dunajská Finančná, a.s.
• B Consult, a.s.
• Slovenský investičný holding, a.s.
• ZSNP, a.s.
• Dôvera, a.s.
• Bortez, s.r.o.
• Centrade, a.s.
• WFGD, a.s.
• Adast, a.s. ČR
• Star Systém, a.s.
• S-Invest, s.r.o.
• Česká lékárna, a.s.

1.5. SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY K 31.12.2004
Představenstvo:
 Ing. Pavel ZUMR, předseda 
 Doc. Dr. Ing. Miroslav KYNCL, místopředseda, generální ředitel SmVaK Ostrava a.s.
 Ing. Petr VÍCHA, místopředseda
 Ing. Jozef JANOV, člen
 Ing. Václav HOLEČEK, člen
 Ing. Ladislav ŠINCL, člen
 Ing. Miroslav ŠRÁMEK, člen
 Ing. Martin ŠTEFUNKO, člen

Dozorčí rada:
 Ing. Milan STRAKOŠ , předseda
 RNDr. Lukáš ŽENATÝ, Ph.D., místopředseda
 Ing. Mária CACHLOVÁ, člen
 PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, člen
 Ing. Miroslav KRAJÍČEK, člen
 Ing. Vladimír KUNDRÁT, člen
 Ing. Eva RICHTROVÁ, člen
 Ing. Pavel SMOLKA, člen 
 Ing. Zbyněk SKYBA, člen

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti:

Představenstvo:

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Předseda představenstva Peter Simpson Ing. Pavel Zumr 29.2.2004

Člen představenstva Jonathan David Forster Ing. Martin Štefunko 29.2.2004

Člen představenstva Helmut Grygarčík Ing. Jozef Janov 29.2.2004

Předseda představenstva Ing. Pavel Zumr Ing. Pavel Zumr 30.6.2004

Člen představenstva Ing. Petr Kajnar Dosud nenahrazen 30.6.2004

Dozorčí rada:

Nedošlo k žádným změnám.
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 
Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (kromě podílů 
v ovládaných a řízených osobách, které jsou vykázány v reálné hodnotě), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu 
opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč). 

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 

3.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší 
než 10 tis. Kč v jednotlivém případě .

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, 
a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. 
Dlouhodobý hmotný majetek, který byl do Společnosti vkládán jako protihodnota zvyšování základního kapitálu, je oceněn 
reprodukční pořizovací cenou na základě znaleckého posudku. Dlouhodobě pronajatý hmotný majetek je veden pouze v po-
drozvahové evidenci Společnosti.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací 
cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu 
odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

%

Budovy 1 – 5

Výrobní stroje – stroje a zařízení 4 – 25

Počítačové systémy 17 – 20

Dopravní prostředky – motorová vozidla 3 – 17

Inventář 4 – 12

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč 25

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočteny metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané 
životnosti. Tyto sazby se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely.

Na základě výsledků provedené analýzy a posouzení skutečného fyzického opotřebení majetku, jehož délka odepisování je 50 
a více let, a u všech trubních vodovodních i kanalizačních zařízení byla u vytypovaného majetku upravena zbytková životnost 
těchto zařízení tak, aby plně odrážela jejich skutečný stav. (tzv. „impairment“).

V důsledku upřesnění životnosti dlouhodobého majetku došlo v roce 2004 ke zvýšení odpisů o 6 820 tis. Kč, z čehož 6 820 tis. 
Kč se týká dlouhodobého majetku odepsaného v roce 2004 (2003: 2 461 tis. Kč, z čehož 1 432 tis. Kč se týká dlouhodobého 
majetku plně odepsaného v roce 2003). 

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou 
majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Způsob tvorby opravných položek
Na základě inventarizace byly vytvořeny opravné položky k poškozenému a pro podnikatelské účely nevyužitelnému dlouho-
dobému hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. 

V rámci inventarizací majetku je zpracováván přehled položek majetku, u něhož se přistupuje k přechodnému snížení hodnoty 
majetku. Toto snížení je proúčtováno v účetnictví formou tzv. opravných položek podle § 26 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
a podle účetního standardu pro podnikatele č. 005 – Opravné položky.

Tento postup navazuje na výsledek kontroly, zda je veškerý majetek společnosti řádně užíván a tak vyčíslen majetek poškozený 
nebo do budoucna nevyužitelný. 

Na základě takto získaných informací je zkoumána zůstatková cena tohoto majetku. Následně je navržen způsob “zcizení” 
tohoto majetku v následujících účetních obdobích. Pokud je navržen způsob zcizení formou odprodeje tohoto majetku, je 
zkoumáno, zda předpokládaný výnos z jeho prodeje a náklady s prodejem spojené uhradí zůstatkovou hodnotu. Pokud ano, 
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opravná položka k majetku se netvoří. Pokud ne, tvoří se opravná položka k tomuto majetku ve výši odpovídající rozdílu mezi 
nákladem a předpokládaným výnosem z prodeje. Pokud je rozhodnuto o fyzické likvidaci tohoto majetku, jsou kvantifikovány 
předpokládané náklady, spojené s realizací likvidace, v tomto případě jsou k opravným položkám tvořeny ostatní rezervy na 
likvidaci tohoto majetku.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. 

3.2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění 
je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 tis. Kč.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se 
aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená 
vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací 
cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva 
snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou hodnotu.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím 
způsobem:

Počet let / %

Software 4/25

Ocenitelná práva 8/12

Způsob tvorby opravných položek
Na základě inventarizace byly v letech 2002 a 2003 vytvořeny opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
(implementace mySap.com), vzhledem ke skutečnosti, že změnou ve strategii a vlastnictví společnosti ocenění v účetnictví 
neodpovídalo reálnému stavu. V roce 2004 byla tato opravná položka stornována v rámci zúčtování smlouvy o mezisoudním 
vyrovnání.

3.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí majetkové účasti a dále půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok.

K datu účetní závěrky jsou:
Majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách oceněny metodou ekvivalence. Hodnota majetkové 
účasti, oceněna při pořízení pořizovací cenou, je k datu účetní závěrky upravována na hodnotu odpovídající míře účasti 
Společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné společnosti.
V případě podílů neobchodovaných na veřejných trzích je reálná hodnota stanovena na základě kvalifikovaného odhadu prove-
deného vedením společnosti.

3.4. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Krátkodobým finančním majetkem se rozumí peníze v hotovosti a na účtech v bankách. 

3.5. ZÁSOBY
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, sníženými o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré 
náklady související s pořízením těchto zásob. 

Pro veškeré přírůstky a úbytky materiálu na skladě užívá Společnost metodu výpočtu aritmetickým průměrem z jednotlivých 
pořizovacích cen. Tato průměrná cena se mění při každém novém pořízení.

Materiál vyrobený ve vlastní režii se oceňuje na úrovni vlastních nákladů (tj. přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady 
a výrobní režie).

Způsob tvorby opravných položek
Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a indivi-
duálního posouzení využitelnosti zásob.

3.6. POHLEDÁVKY
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány nominální hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným 
a nedobytným částkám. Nedobytné pohledávky jsou odepisovány až po ukončení konkurzního řízení dlužníka.

Způsob tvorby opravných položek
Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků.
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Na pohledávky 180 až 365 dnů po lhůtě splatnosti je tvořena 50 % opravná položka, na pohledávky více jak 365 dnů po splat-
nosti je tvořena 100 % opravná položka a dále dle individuální analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení, 
ekonomického stavu dlužníka či právního stanoviska.

3.7. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

3.8. ÚVĚRY
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 
Část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku, se považuje za krátkodobý bankovní úvěr.
Úroky jsou účtovány do výsledku hospodaření za příslušné účetní období.

3.9.  REZERVY
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak 
zpravidla není jistá částka a datum, k němuž závazky vzniknou. 

Společnost vytváří účetní rezervy na daň z příjmů, na organizační změny a na předpokládanou realizaci likvidace dlouhodobého 
hmotného majetku.

Rezervy na předpokládanou realizaci likvidace dlouhodobého hmotného majetku jsou zaúčtovány v hodnotě předpokládaných 
nákladů, spojených s touto činností, ve výši nejlepšího odhadu vedení společnosti ohledně nákladů, které bude nutné vynaložit 
při vyrovnání závazku společnosti. Rezervy na organizační změny jsou zaúčtovány na základě oficiálního plánu organizačních 
změn, které se uskuteční v nastávajícím účetním období. 

3.10. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou přepočteny a zúčtovány devizovým kurzem České národní banky 
platným v den transakce. 

Finanční majetek, krátkodobé pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu 
vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu. Od l. ledna 2002 jsou všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek
a závazků účtovány do výkazu zisků a ztrát.

3.11. FINANČNÍ LEASING
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo 
v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel 
do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. 

Pořizovací cena majetku, získaného formou finančního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku a je účtována 
do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, 
jsou vykázány v příloze k účetní závěrce.

3.12. DANĚ

3.12.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.

3.12.2. Splatná daň
Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsle-
dovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahr-
nuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán 
pomocí daňové sazby platné k datu účetní závěrky. 

3.12.3. Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. 

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou 
daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. 

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, 
popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, 
popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely. 

Odložená daň je zaúčtována do výsledovky a rozvahy. Odložené daňové závazky jsou v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě. 

3.12.4. Státní dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů 
na stanovený účel. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována na provoz státních hmotných rezerv a dotace z Úřadů práce 
na částečnou úhradu mzdových nákladů absolventů škol.
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3.13. VÝNOSY
Daňové doklady (faktury) za dodávky pitné vody, za odvádění odpadních vod a za jiné externí výkony jsou vystavovány do 15 
dnů po ukončení zdanitelného plnění a zúčtovány do tržeb v měsíci, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Slevy nejsou 
poskytovány.

Dohadné položky aktivní za vodné a stočné, které bylo dodáno v roce 2004 a bude předmětem fakturace v roce 2005, byly 
vypočteny na základě výsledků průměrného odečtu za minulé fakturační období na jeden den, vynásobeno počtem dní, kdy 
byly dodávky zabezpečovány od posledního odečtu do 31. prosince 2004.

Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby. 

Příjem z dlouhodobého finančního majetku (na základě usnesení valné hromady „dceřiných společností“) je zaúčtován ve chvíli, 
kdy je deklarováno právo na jeho přijetí. 

3.14. POUŽITÍ ODHADŮ
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty 
majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je 
přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných 
účetních obdobích.

3.15. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
Tyto položky obsahují výnosy/náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy/
náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. 

3.16.  ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI 
PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ

Ve výkazech za období roku 2003 byly provedeny reklasifikace odrážející změny ve formátu výkazů pro rok 2004. 

Hlavní změny představují následující položky:

•  Půjčka mateřské společnosti pro dceřinu společnost ve výši 450 tis. Kč je vykázána k 31.12.2004 v rámci položky C.III.9. 
– Jiné pohledávky (protože je splatná do 31.12.2005). K 31.12.2003 byla půjčka ve výši 950 tis. Kč vykázána v rámci položky 
B.III.4. – Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba. Tato prezentace je zachována i v účetní závěrce za rok 2004 v údajích 
za srovnatelné období 2003.

•  Opravná položka k jiným pohledávkám ve výši 163 tis. Kč je k 31.12.2004 vykázána v rámci položky C.III.9. – Jiné pohledávky, 
zatímco k 31.12.2003 byla vykázána v oddíle C.III.1. v rámci opravné položky k pohledávkám z obchodního styku (ve výši 
143 tis. Kč). Tato prezentace je zachována i v účetní závěrce za rok 2004 v údajích za srovnatelné období 2003.

V roce 2003 společnost vykazovala část prodaných zásob jako prodej zboží. V roce 2004 je veškerý prodej zásob vykazován jako 
prodej materiálu. Tato prezentace je zachována i v účetní závěrce za rok 2004 v údajích za srovnatelné období 2003.

3.17. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, 
který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze 
analyzovat takto: 

(údaje v tis. Kč)

31.12.2004 31.12.2003

Pokladní hotovost 254 624

Účty v bankách 218 481 19 362

Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku 482 136

Hotovost a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 218 735 502 122

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích 
nekompenzovaně.
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK

4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k 
31.12.2002

Přírůstky Úbytky
Stav k 

31.12.2003
Přírůstky Úbytky

Stav k 
31.12.2004

Software 65 562 6 856 428 71 990 24 694 1 124 95 560

Ocenitelná práva 234 0 234

Nedokončený DNM 5 908 23 135 6 711 22 332 3 079 24 127 1 284

Poskytnuté zálohy na DNM 0 420 0 420 0 420 0

Celkem 71 470 30 411 7 139 94 742 28 007 25 671 97 078

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

Stav k 
31.12.2002

Přírůstky Úbytky
Stav k 

31.12.2003
Přírůstky Úbytky

Stav k 
31.12.2004

Software 42 394 10 943 402 52 935 13 523 1 124 65 334

Ocenitelná práva 12 0 12

Opravná položka k DNM 5 390 9 426 0 14 816 0 14 816 0

Celkem 47 784 20 369 402 67 751 13 535 15 940 65 346

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2003 Stav k 31.12.2004

Software 19 055 30 226

Ocenitelná práva 0 222

Nedokončený DNM 7 516 1 284

Poskytnuté zálohy na DNM 420 0

Celkem 26 991 31 732

Společnost pořídila v roce 2004 nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 226 tis. Kč (v roce 2003: 127 tis. Kč).

Zvýšení hodnoty DNM představuje především rozšíření geografického informačního systému.

K 31.12.2004 byla zrušena opravná položka ve výši 14 816 tis. Kč, kterou Společnost vytvořila v přecházejících letech k dlou-
hodobému nehmotnému majetku – ekonomický informační systém mySap.com, který nebyl aktivován na majetkové účty 
a nebyl ani odepisován do nákladů.

V roce 2004 Společnost rozhodla, že systém nebude sloužit svému účelu, nedojde k jeho aktivaci do majetku a bude odepsán 
do nákladů. Smluvní vztah s hlavním dodavatelem systému byl vyřešen v souladu s uzavřenou smlouvou o narovnání.

4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k 
31.12.2002

Přírůstky Úbytky
Stav k 

31.12.2003
Přírůstky Úbytky

Stav k 
31.12.2004

Pozemky 133 905 4 154 679 137 380 2 257 465 139 172

Stavby 8 387 805 207 801 234 771 8 360 835 414 094 15 583 8 759 346

Samostatné movité věci 1 416 735 54 814 40 880 1 430 669 93 523 19 380 1 504 812

- Stroje a zařízení 1 225 998 46 649 34 016 1 238 631 83 732 15 317 1 307 046

- Dopravní prostředky 186 748 7 497 6 815 187 430 9 396 3 941 192 885

- Inventář 3 989 668 49 4 608 395 122 4 881

Jiný DHM 1 302 1 0 1 303 0 0 1 303

Nedokončený DHM 238 184 447 402 266 770 418 816 363 998 509 867 272 947

Zálohy na DHM 40 161 10 322 1 586 48 897 36 494 28 470 56 921

Oceňovací rozdíl 
k nabytému majetku

Celkem 10 218 092 724 494 544 686 10 397 900 910 366 573 765 10 734 501
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Oprávky a opravné položky
(údaje v tis. Kč)

Stav k 
31.12.2002

Přírůstky Úbytky
Stav k 

31.12.2003
Přírůstky Úbytky

Stav k 
31.12.2004

Pozemky

Stavby 2 843 962 214 899 41 879 3 016 982 236 202 15 583 3 237 601

Samostatné movité věci 767 129 99 778 33 098 833 809 101 602 19 380 916 031

- Stroje a zařízení 648 042 81 559 26 252 703 349 84 829 15 317 772 861

- Dopravní prostředky 116 408 18 056 6 815 127 649 16 592 3 941 140 300

- Inventář 2 679 163 31 2 811 181 122 2 870

Jiný DHM 331 10 0 341 9 0 350

Nedokončený DHM

Opravná položka k DHM 38 236 1 897 36 339 0 3 589  32 750

Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku

Celkem 3 649 658 314 687 76 874 3 887 471 337 813 38 552 4 186 732

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)

Stav k 
31.12.2003

Stav k 
31.12.2004

Pozemky 137 380 139 172

Stavby 5 307 514 5 488 995

Samostatné movité věci 596 860 588 781

- Stroje a zařízení 535 282 534 185

- Dopravní prostředky 59 781 52 585

- Inventář 1 797 2 011

Jiný DHM 962 953

Nedokončený DHM 418 816 272 947

Zálohy na DHM 48 897 56 921

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Celkem 6 510 429 6 547 769

V oblasti DHM jsou vykazovány zálohy na pořízení DHM ve výši 56 921 tis. Kč. Jde o zálohy na pořízení DHM na základě smluv 
o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi subjekty zabezpečujícími realizaci investice a společností SmVaK. Předmětem smluv 
je dohoda o následném odkoupení připravovaných investic do majetku SmVaK po uplynutí dohodnuté lhůty (cca 10 let).

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku 
K 31. prosinci 2004 byly vytvořeny opravné položky  k nepotřebnému a do budoucna nevyužitelnému dlouhodobému majetku 
v celkové výši 32 750 tis. Kč (2003: 36 339 tis. Kč, 2002: 38 236 tis. Kč).

V roce 2004 byla nově vytvořena opravná položka k nepotřebnému majetku provozního střediska Jablunkov, k objektům na ul. 
Karlovecké v Opavě, rekreačnímu zařízení „Šance“ v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a poškozenému vozidlu Škoda Fabia.

Na základě připravovaných organizačních změn, spojených s převodem územního řízení vodovodů a kanalizací na řízení oboro-
vé, bylo rozhodnuto, že majetek provozního střediska v Českém Těšíně, Havířově a Orlové, o kterém se v minulosti uvažovalo 
jako o majetku, který bude v budoucnu pro podnikatelské účely nepotřebný, bude nadále využíván a tudíž opravná položka 
vytvořena k tomuto majetku v předešlých účetních obdobích byla v roce 2004 stornována.

Společnost pořídila v roce 2004 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 2 384 tis. Kč a v roce 2003 2 676 tis. Kč. 
Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti 
delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku – o tomto majetku se účtuje jako o zásobách. 

Zvýšení objemu DHM představuje zejména nově pořízený majetek vodovodního přivaděče Fulnek, Hranice, Přerov, rekons-
trukce vodovodu, např. v:  Karviná-Hranice, Orlová-Lutyně, Petřvald, ČOV Bílovec, rekonstrukce ČOV Kopřivnice, ČOV Orlová.

Zůstatková hodnota DHM k 31.12.2004 zahrnuje i zůstatkovou cenu majetku pořízeného formou vkladů obcí do vlastního 
kapitálu Společnosti (v průběhu let 1998 a 1999) a to ve výši 477 594 tis. Kč (k 31.12.2003 ve výši 493 047 tis. Kč).
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Přehled transakcí, které byly zaúčtovány dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, a ke konci účetního 
období nebyla provedena změna na katastru:

Kupující Objekt prodeje
Právní účinky 

vkladu

Vklad práva 
povolen 

rozhodnutím

Vklad práva 
zapsán v katastru 

nemovitostí

WEISS Sklad Opava 30.12.2004 č.j. 8273/2004 19.1.2005

A.T.Y.P provozní středisko Hlučín 30.12.2004 č.j. 8272/2004 21.1.2005

TARGET STEEL s.r.o. Čerpací stanice Slatina 29.12.2004 č.j. 7263/2004-804 17.1.2005

Libor a Petra Kocourkovi Pozemek Horní Těrlicko 29.11.2004 č.j. 2175/2004-833 10.1.2005

Marek Durčok Garáž Nový Bohumín 28.12.2004 č.j. 4039/2004-803 6.1.2005

Jan Štěrba Pozemek Frenštát p. R. 28.12.2004 č.j. 7245/2004-804 14.1.2005

Božena Ondryášová Obytný dům Frenštát 15.12.2004 č.j. 6941/2004-804 4.1.2005

Ing. Jaroslava Matschin Šimková Pozemek Opava 1.12.2004 č.j. 7511/2004 2.2.2005

Podmíněnost nabytí právního účinku vkladů vlastnického práva v katastru nemovitostí nebyla sjednána v žádné kupní smlouvě 
týkající se převodu výše uvedených nemovitostí.

4.1.3. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem
2004
(údaje v tis. Kč)

Popis majetku
Účetní zůstatková 

hodnota
Tržní 

hodnota
Popis, rozsah a účel zástavního 

práva/věcného břemena
Hodnota zajištěného 

závazku

ÚV Podhradí 83 079  801 406

zástavní právo k vybranému
majetku a jištění poskytnutého 

syndikovaného úvěru Citibank a.s
výše poskytnutého úvěru

ÚV Nová Ves 106 148 916 231

ČOV Karviná 352 561 465 317

ČOV Havířov 216 649 482 404

ČOV Sviadnov 376 042 459 144

ČOV Bohumín 137 990 84 120

Celkem 1 272 469 3 208 622 1 750 000
 
pozn. ÚV = úpravna vody, ČOV = čistírna odpadních vod

4.1.4. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu
Finanční leasing s následnou koupí najaté věci
(údaje v tis. Kč)

Popis předmětu/sku-
piny předmětů

Datum 
zahájení

Doba 
trvání v 

měsících

Celková 
hodnota 
leasingu

Skutečně 
uhrazené 
splátky k 

31.12.2003

Skutečně 
uhrazené 
splátky k 

31.12.2004

Splatno v 
roce 2005

Splatno 
v dalších 

letech

Kanalizační vůz CASK, 
podvozek MAN 26.443 
FDAC 6x6 TGA 
s nástavbou 

12/2004 36 9 464 0 263 3 155 6 046

Kanalizační vůz CAS, 
podvozek Tatra T 815 
– 280 s nástavbou 
a příslušenstvím

12/2004 36 3 970 0 110 1 323 2 537

Celkem 13 434 0 373 4 478 8 583

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, protože je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.
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4.2.  DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

4.2.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 
2004
(údaje v tis. Kč)

Obchodní 
firma

Sídlo 
Pořizovací 

cena 
Vlastnický 
podíl v %

Vlastní 
kapitál 

spol.

Výsledek 
hospo-
daření 

Opravná 
položka

Přecenění 
k 31.12. 

2004 

Ocenění 
k 31.12. 

2004

OVOD, 
spol. s r.o.

Opava, 
Jaselská 47, 
PSČ 746 01

1 386 100 1 826 398 0 440 1 826

SmVaK 
- inženýring, 
s.r.o 

Ostrava, 
Moravská Ostrava, 
Varenská 2723/51, 
PSČ 702 00

1 251 80 11 854 5 087 0 8 232 9 483

Celkem 2 637 13 680 5 485 0  8 672 11 309

2003
(údaje v tis. Kč)

Obchodní firma Sídlo 
Pořizovací 

cena 
Vlastnický 
podíl v %

Vlastní 
kapitál 

spol.

Výsledek 
hospo-
daření 

Opravná 
položka

Přecenění 
k 31.12.

2003

Ocenění 
k 31.12. 

2003

OVOD, 
spol. s r.o.

Opava, Jaselská 47, 
PSČ 746 01

1 386 100 1 430 - 626 0 180 1 566

SmVaK 
-inženýring,
s.r.o 

Ostrava, Moravská 
Ostrava, 
Varenská 2723/51, 
PSČ 702 00

1 251 80 10 468 4 741 0 6 809 8 060

Celkem 2 637 4 115 6 989 9 626

Zvýšení hodnoty podílů v ovládaných a řízených osobách ve výši 1 683 tis. Kč bylo v roce 2004 způsobeno pouze přeceněním 
těchto podílů oproti oceňovací rozdílům z přecenění majetku a závazků.

Finanční výnos z titulu vyplacených podílů na zisku dceřiných společností činil 2 516 tis. Kč (za rok 2003 to bylo 2 592 tis. Kč).

4.2.2. Půjčky a úvěry – ovládající a řízená osoba, podstatný vliv
2004
(údaje v tis. Kč)

Společnost
Vztah ke 

společnosti
Úroková 

sazba
Jištění

Datum 
splatnosti

Země
(měna)

Nom. 
hodnota

Úrok 
za rok

Zůstat. 
hodnota

SmVaK – 
inženýring, s.r.o

dcera 5,6 % není 31.12.2005 ČR 2 200 43 450

Celkem 2 200 43 450

2003
(údaje v tis. Kč)

Společnost
Vztah ke 

společnosti
Úroková 

sazba
Jištění

Datum 
splatnosti

Země
(měna)

Nom. 
hodnota

Úrok za 
rok

Zůstat. 
hodnota

SmVaK – 
inženýring, s.r.o

dcera 5,6 % není 31.12.2005 ČR 2 200 71 950

Celkem 2 200 71 950

V roce 2001 byla společnosti SmVaK – inženýring s.r.o. poskytnuta půjčka, která k 31.12.2004 vykazuje zůstatek 450 tis. Kč splat-
ný do 31.12.2005 a v rozvaze vykázaný v krátkodobých pohledávkách.
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4.3.  KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

4.3.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie
Do 

splatnosti

Po splatnosti
Celkem po 
splatnosti

Celkem 
0 – 90 dní

91 – 180 
dní

181 – 360 
dní

1 – 2 
roky

2 a více 
let

2004
Brutto
Opr. položky

139 993
0

9 977
0

1 001
- 33

1 123
- 592

15 299
-15 155

27 400
-15 780

167 393
-15 780

Netto 139 993 9 977 968 531 144 11 620 151 613

2003 Brutto 119 978 13 459 1 325 1 449 15 681 31 914 151 892

Opr. položky 0 0 0 -860 -15 504 -16 364 -16 364

Netto 119 978 13 459 1 325 589 177 15 550 135 528

U pohledávek z obchodních vztahů jsou zahrnuty i pohledávky se spřízněnými stranami.

4.3.2. Pohledávky k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2003

Krátkodobé pohledávky

Z obchodních vztahů mimo skupinu 151 202 134 489

Společnost SmVaK – inženýring, s.r.o 316 268

Společnost Ovod. spol. s r.o. 95 771

Pohledávky z obchodních vztahů celkem 151 613 135 528

Jiné pohledávky – půjčka SmVaK – inženýring, s.r.o 450 0

Ostatní krátkodobé pohledávky mimo skupinu 194 778 138 920

Krátkodobé pohledávky celkem 346 841 274 448

V roce 2001 byla společnosti SmVaK – inženýring s.r.o. poskytnuta půjčka, která k 31.12.2004 vykazuje zůstatek 450 tis. Kč 
splatný do 31.12.2005 a v rozvaze vykázaný v krátkodobých pohledávkách. V roce 2003 byla tato půjčka vykazována v rámci 
Dlouhodobého finančního majetku.

4.4. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2003

Pokladna 254 223

Ceniny 0 401

Peníze 254 624

Běžné účty 8 481 19 362

Termínované vklady 210 000 482 136

Účty v bankách 218 481 501 498

Krátkodobý finanční majetek celkem 218 735 502 122

4.5. VLASTNÍ KAPITÁL

4.5.1. Změny vlastního kapitálu
V oblasti vlastního kapitálu a cizích zdrojů došlo v roce 2004 k podstatné změně. Vlastní kapitál je k 31.12.2004 vykázán ve výši 
4 614 067 tis. Kč, což je oproti 31.12.2003 pokles ve výši 2 045 853 tis. Kč. 
Z tohoto snížení připadá na výplatu jiných vlastních zdrojů akcionářům (na základě rozhodnutí valné hromady dne 30.června 2004) 
částka 1 601 251 tis. Kč, a to z položky ostatní kapitálové fondy částka 1 312 068 a z položky emisní ažio částka 289 183 tis. Kč.

Z položky nerozděleného zisku minulých let byly akcionářům vyplaceny dividendy ve výši 324 383 tis. Kč a z položky výsledku 
hospodaření roku 2003 byly vyplaceny dividendy ve výši 332 718 tis. Kč (obě částky také na základě rozhodnutí valné hromady 
ze dne 30. června 2004). Výplata dividend tedy činila celkem 657 101 tis. Kč.

Celkově bylo tedy akcionářům vyplaceno 2 258 352 tis. Kč.
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(údaje v tis. Kč)

Název položky 2004

Dividendy

nerozdělený zisk minulých let 324 383

výsledek hospodaření běžného úč. období 332 718

Dividendy celkem 657 101

Výplata jiných vlastních zdrojů

ostatní kapitálové fondy 1 312 068

emisní ážio 289 183

Výplata jiných vlastních zdrojů celkem 1 601 251

Výplata akcionářům celkem 2 258 352

4.6. REZERVY
(údaje v tis. Kč)

Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Rezervy celkem

Zůstatek k 31.12.2002 23 804 9 038 32 842

Tvorba rezerv 32 813 19 330 52 143

Použití rezerv 23 804 38 23 842

Zůstatek k 31.12.2003 32 813 28 330 61 143

Tvorba rezerv 745 745

Použití rezerv 32 813 3 404 36 217

Rozpuštění nepotřebné části rezerv 2 271 2 271

Zůstatek k 31.12.2004 0 23 400 23 400

Zůstatek ostatních rezerv činí k 31.12.2004 23 400 tis. Kč (2003: 28 330 tis. Kč; 2002: 9 038 tis. Kč). 

Na vyhlášené organizační změny byla v roce 2004 vytvořena rezerva ve výši 745 tis. Kč. 

V roce 2004 byla vyčerpána rezerva na likvidaci prameniště pitné vody Horní Suchá – Podolkovice v celkové výši 3 978 tis. Kč 
a likvidaci ATS stanice v Karviné 2 Doly v celkové výši 500 tis. Kč. 

Z vytvořené rezervy na likvidaci vodních děl Suchdol nad Odrou, Vražné, Hůrka, Bernartice bylo čerpáno 436 tis. Kč a z rezervy 
na likvidaci kalových lagun ČOV Karviná bylo čerpáno 409 tis. Kč. 

K 31.12.2004 se tedy zůstatek rezerv skládá z rezervy na likvidaci vodniho dila Bernartice (8 564 tis. Kč), rezervy na likvidaci kalo-
vých lagun ČOV Karviná (14 091 tis. Kč) a rezervy na organizační změny (745 tis. Kč).
Rezerva na daň z příjmu je v pasivech vykazována v případě, že suma zaplacených záloh na daň z příjmu je nižší než zaúčtovaná 
splatná daň za dané účetní období. Rezerva je vykázána ve výši tohoto rozdílu. Pokud suma zaplacených záloh převyšuje 
zaúčtovanou daň, není rezerva vykazována. Tato rezerva není účtována souvztažně se změnou stavu rezerv ale jedná se jen 
o jinou prezentaci závazku ke státu.

4.7.  ZÁVAZKY

4.7.1. Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky k 31.12.2004 obsahují položku závazku návratné finanční výpomoci ve výši 76 837 tis. Kč (k 31.12.2003 to 
bylo 93 270 tis. Kč), položku dlouhodobých splátek Městu Bohumín za nákup ČOV ve výši 41 935 tis. Kč (k 31.12.2003 to bylo 
47 345 tis. Kč).

Celková výše dlouhodobých závazků, které mají k 31.12.2004 dobu splatnosti delší než pět let je ve výši 40 853 tis. Kč, 
k 31.12.2003 tato částka představovala 53 237 tis. Kč.

4.7.2. Krátkodobé závazky

4.7.3. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie
Do 

splatnosti

Po splatnosti
Celkem po 
splatnosti

Celkem0 – 90 
dní

91 – 180 
dní

181 – 360 dní
1 – 2 
roky

2 a více 
let

2004 Krátkodobé 214 743 214 743

2003 Krátkodobé 78 369 78 369

Zvýšení hodnoty krátkodobých závazků je způsobeno prodloužením doby splatnosti závazků z obchodního styku. 
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4.7.4. Závazky k podnikům ve skupině 
(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2003

Krátkodobé závazky

• z obchodních vztahů mimo skupinu 197 143 73 511

  Společnost SmVaK – inženýring, s.r.o 17 270 4 679

  Společnost Ovod, spol. s r.o. 330 179

  Závazky z obchodních vztahů celkem 214 743 78 369

Závazky mimo skupinu 100 539 105 575

Krátkodobé závazky celkem 315 282 183 944

4.7.5. Závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem
Závazek dlouhodobého syndikovaného úvěru, poskytnutého syndikátem bank, vedených Citibank a.s. ve výši 1 750 000 tis. Kč 
je kryt:

a)  Dlouhodobým hmotným majetkem – viz bod 4.2.1. této přílohy vystavenou vlastní směnkou („blankosměnkou“) na řad 
Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6 

K zajištění finanční stability pro následující období byla uzavřena smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o poskytnutí termínového 
čerpání a kontokorentního úvěru do výše 100 000 tis. Kč. Úvěr je zajištěn vystavenou vlastní směnkou (tzv. „blankosměnkou“) 
na řad ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3/1718, 111 21 Praha 1.

4.8. BANKOVNÍ ÚVĚRY

4.8.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 
2004
 (údaje v tis. Kč)

Banka / Věřitel Měna
Zůstatek k 
31.12.2004

Zůstatek k 
31.12.2003

Úroková 
sazba 2004

Forma zajištění 2004

Citibank a.s.
ABN AMRO Bank N.V.
BAWAG Bank CZ a.s.
COMMERZBANK Aktienges.
HSBC Bank plc
HVB Bank Czech Rep. a.s.
Komerční banka, a.s.
Reiffeisenbank a.s.

CZK 1 750 000 0
PRIBOR + 

1,55%

zástavní právo 
k vybranému 

hmotnému majetku, 
zastavení akcií, 

patronátní prohlášení, 
vlastní směnka

Celkem 1 750 000 0

Splátkový kalendář
 (údaje v tis. Kč)

Banka/Věřitel 2005 2006 2007 2008 2009 V dalších obdobích

Citibank a.s.
ABN AMRO Bank N.V.
BAWAG Bank CZ a.s.
COMMERZBANK Aktienges.
HSBC Bank plc
HVB Bank Czech Rep. a.s.
Komerční banka, a.s.
Reiffeisenbank a.s.

172 000 172 000 172 000 172 000 172 000 890 000 

Celkem 172 000 172 000 172 000 172 000 172 000 890 000 

Výše uvedený úvěr byl poskytnut syndikátem bank, v jehož čele stojí Citibank a.s.

Splátky úvěru splatné do 31.12.2005 jsou vykázány v rozvaze v položce krátkodobé bankovní úvěry ve výši 172 000 tis. Kč.

Výše zaúčtovaných nákladových úroků za rok 2004 je 32 395 tis. Kč.

K zajištění finanční stability pro následující období byla uzavřena smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o poskytnutí termínového 
čerpání a kontokorentního úvěru do výše 100 000 tis. Kč. Možnost čerpání tohoto úvěru nebyla dosud využita.

K 31.12.2003 společnost neměla žádné úvěry.
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4.9. DAŇ Z PŘÍJMŮ

4.9.1. Odložená daň
Odložený daňový závazek je k 31. prosinci 2004 vypočten ve výši 24 % z objemu rozdílu účetní a zůstatkové ceny dlouhodobého 
majetku, ve výši 26 % z objemu ostatních dočasných rozdílů, ve výši 24 % z oceňovacího rozdílu z přecenění podílů v dceřiných 
společnostech.

K 31.prosinci 2003 je odložený daňový závazek vypočten ve výši 24 % rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouho-
dobého majetku, a ve výši 28 % z objemu ostatních dočasných rozdílů.

Do nákladů roku 2004 je zúčtována odložená daň ve výši 38 003 tis.Kč. Jako snížení oceňovacího rozdílu z přecenění podílů 
v dceřiných společnostech (tzn. oproti vlastnímu kapitálu) byla odložená daň zaúčtována ve výši 2 081 tis. Kč.

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

Odložená daň z titulu
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2003

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůst. hodnotou dlouhodobého majetku -342 482 -312 303

Opravné položky dlouhodobého majetku 8 515 14 324

Opravná položka k zásobám 83 149

Opravná položka k pohledávkám 465 566

Ostatní rezervy 6 084 7 932

Oceňovací rozdíl z přecenění podílů v dceřiných společnostech -2 081 0

Celkem -329 416 -289 332

4.9.2. Daňový náklad 
Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výsledovky následovně:
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2003

Zisk před zdaněním 294 208 362 047

Připočitatelné položky 9 878 33 997

Odpočitatelné položky -157 073 -145 676

Ostatní úpravy -9 923 -4 869

Základ pro výpočet daně z příjmů 137 090 245 499

Daň z příjmů před slevou na dani (2004 sazba 28%, 2003 sazba 31%) 38 385 76 105

Sleva na dani -866 -5776

Celkem daň z příjmů 37 519 70 329

Doměrky daně minulých let 32 -4 458

Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti 37 551 65 871

Efektivní daňová sazba představuje 26 % (2003: 25 %). Na základě následného upřesnění bylo v průběhu roku 2004 zpracováno 
dodatečné daňové přiznání za účetní období roku 2003 a uhrazen doměrek daně za toto období ve výši 32 tis. Kč. V roce 2003 
bylo naopak vráceno 4 458 tis. Kč.

4.10. VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
Výdaje příštích období v roce 2004 představují zejména nezaplacené úroky z úvěru vztahující se k roku 2004 ve výši 14 461 tis. Kč.

4.11. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ
 (údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2004 Období do 31.12.2003

Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem

Výroba a rozvod pitné vody 876 451 29 124 905 575 857 233 25 894 883 127

Odkanalizování a čištění odpadních vod 522 207 0 522 207 501 047 0 501 047

Stavebně montážní činnost 18 195 0 18 195 13 128 0 13 128

Výnosy z prodeje služeb 37 556 0 37 556 39 114 0 39 114

Celkem 1 454 409 29 124 1 483 533 1 410 522 25 894 1 436 416
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Více než 93 % celkového objemu výnosů představuje dodávka pitné vody přímým odběratelům a vodohospodářským subjektům, 
a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.
Meziroční nárůst objemu výnosů byl ovlivněn změnou cenové politiky pro rok 2004.

4.12. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

4.12.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
2004
(údaje v tis. Kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti
Zboží Výrobky Služby

Ost. 
výnosy

Fin. 
výnosy

Mim. 
výnosy

Celkem

SmVaK - iženýring, s.r.o  dcera 3 046 13 3 059

OVOD, spol. s r.o. dcera 277 64 341

Celkem 3 323 77 3 400

2003
(údaje v tis. Kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti
Zboží Výrobky Služby

Ost. 
výnosy

Fin. 
výnosy

Mim. 
výnosy

Celkem

SmVaK - inženýring, s.r.o dcera 3 221 3 221

OVOD, spol. s r.o. dcera 382 382

Celkem 3 603 3 603

4.12.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
2004
(údaje v tis. Kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti
Zboží Výrobky Služby

Ost. 
náklady

Fin. 
náklady

Mim. 
náklady

Celkem

SmVaK – inženýring, s.r.o  dcera 21 107 21 107

OVOD, spol. s r.o. dcera 2 814 2 814

Adast, a.s. sesterská 91 91

Celkem 24 012 24 012

2003
(údaje v tis. Kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti
Zboží Výrobky Služby

Ost. 
náklady

Fin. 
náklady

Mim. 
náklady

Celkem

SmVaK - inženýring, s.r.o  dcera 21 062 21 062

OVOD, spol. s r.o. dcera 2 531 2 531

Celkem 23 593 23 593

4.12.3.  Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se 
spřízněnými subjekty

Prodeje
2004
(údaje v tis. Kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti

DNM DHM FM

Účetní 
hodnota

Prodejní 
cena

Účetní 
hodnota

Prodejní 
cena

Účetní 
hodnota

Prodejní 
cena

SmVaK - inženýring, s.r.o  dcera 67 169

OVOD, spol. s r.o. dcera 0 23

Celkem 67 192
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2003
(údaje v tis. Kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti

DNM DHM FM

Účetní 
hodnota

Prodejní 
cena

Účetní 
hodnota

Prodejní 
cena

Účetní 
hodnota

Prodejní 
cena

SmVaK - inženýring, s.r.o  dcera 219 355

OVOD, spol. s r.o. dcera 0 179

Celkem 219 534

Nákupy
2004
(údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti DNM DHM FM

SmVaK - inženýring, s.r.o dcera 35 737

OVOD, spol. s r.o. dcera 0

Celkem 35 737

2003
(údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti DNM DHM FM

SmVaK - inženýring, s.r.o dcera 41 482

OVOD, spol. s r.o. dcera 179

Celkem 41 661

Transakce se spřízněnými subjekty ve skupině dle stavu do 26. února 2004 nebyly významné.

4.13. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2004 Období do 31.12.2003

Spotřeba materiálu 259 019 261 232

Spotřeba energie 58 287 57 475

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 1 667 1 658

Spotřebované nákupy celkem 318 973 320 365

4.14. SLUŽBY
(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2004 Období do 31.12.2003

Opravy a udržování 89 628 98 354

Cestovné 943 1 898

Náklady na reprezentaci 327 254

Telefon, fax, internet, pevné linky 10 131 9 464

Výdej drobného nehmotného majetku do užívání 226 127

Nájemné 10 501 10 297

Leasing 373 0

Poradenské služby 1 936 8 521

Úklid, střežení 7 132 5 115

Poštovné 3 682 4 078

Likvidace vodohospodářského zařízení, servisní práce, zaměření, 
čištění odpad. vod

10 036 6 013

Odvoz kalů 11 325 10 053

Laboratorní práce 20 715 20 789

Ostatní služby 26 193 18 401

Celkem 193 148 193 364
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4.15. NÁKLADY A VÝNOSY Z PRODANÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU A MATERIÁLU
2004
(údaje v tis. Kč)

Položka
DHM Materiál

Zůstatková cena Prodejní cena Zůstatková cena Prodejní cena

Obytný dům Nová Ves 1 081 1 832 0 0

Sklad Opava 565 2 024 0 0

Provozní středisko Hlučín 1 119 3 400 0

Ostatní položky dlouhodobého hmotného majetku 2 777 7 176 0 0

Materiál 518 1 491

Celkem 5 542 14 432 518 1 491

4.16.  ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK V PROVOZNÍ OBLASTI 
A KOMPLEXNÍCH NÁKLADŮ PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

(údaje v tis. Kč)

Období do 
31.12.2004

Období do 
31.12.2003

Změna stavu ostatních rezerv – rezerva na předpokl. výši likvidačních nákladů 
vodních děl a na organizační změny 

-4 930 19 292

Změna stavu OP podle zvláštních předpisů – k pohledávkám z obchodních vztahů 
dle zákona o daních z příjmů – daňové uznatelná 

-188 565

Změna stavu účetních opravných položek – k pohledávkám z obchodních vztahů 
daňově neuznatelná 

-233 -806

Změna stavu účetních opravných položek – k nepotřebnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku 

-14 816 9 426

Změna stavu účetních opravných položek – k nepotřebnému dlouhodobému hmotnému majetku -3 589 -1 897

Změna stavu účetních opravných položek – k zásobám -211 465

Změna stavu rezerv a opravných položek celkem -23 967 27 045

4.17. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
(údaje v tis. Kč)

Období do 
31.12.2004

Období do 
31.12.2003

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 583 1 165

Přijaté dotace k úhradě nákladů 2 883 2 328

Výnosy z odepsaných a postoupených pohledávek 3 600 20

Nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého fin. majetku 0 952

Prominuté odložené úplaty za znečištění 1 700 1 355

Ostatní provozní výnosy 647 474

Přebytky zásob, náhrady mank a škod na provozním majetku 2 458 2 344

Ostatní provozní výnosy celkem 12 871 8 638

4.18. DOTACE
(údaje v tis. Kč)

Období do 
31.12.2004

Období do 
31.12.2003

Přijaté dotace na provozní účely 3 250 2 443

Přijaté dotace celkem 3 250 2 443
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4.19. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
(údaje v tis. Kč)

Období do 
31.12.2004

Období do 
31.12.2003

Dary 159 128

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0

Ostatní pokuty a penále 1 027 45

Odpisy pohledávek 1 649 1 657

Poplatky z objemu vypouštěných odpadních vod  5 215 3 166

Poplatky za znečištění odpadních vod 3 517 9 700

Odpisy investic ve kterých se nebude pokračovat 17 532 22

Odpis technického zhodnocení do nákladů (do 40 tis. Kč). 2 947 2 799

Ostatní provozní náklady 2 621 914

Manka a škody v provozní oblasti 23 30

Ostatní provozní náklady celkem 34 690 18 461

4.20. VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU 
(údaje v tis. Kč)

Období do 
31.12.2004

Období do 
31.12.2003

Dividendy 0 0

Podíly na zisku 2 516 2 592

Úroky z poskytnutých půjček 43 71

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku celkem 2 559 2 663

4.21. VÝNOSY Z KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU 
(údaje v tis. Kč)

Období do 
31.12.2004

Období do 
31.12.2003

Dividendy

Podíly na zisku

Úrokové výnosy dluhových cenných papírů

Úrokové výnosy ze směnek 300 781

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou držené do splatnosti – rozdíl mezi pořizovací cenou bez 
kuponu a jmenovitou hodnotou dluhopisu ve věcné a časové souvislosti

Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou u dluhopisů, jejichž úrokový výnos je 
stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem

Výnosy z krátkodobého finančního majetku celkem 300 781

4.22. VÝNOSOVÉ ÚROKY 
(údaje v tis. Kč)

Období do 
31.12.2004

Období do 
31.12.2003

Úroky z bankovních účtů běžných 317 1 086

Úroky z bankovních účtů vkladových 7 190 7 389

Ostatní přijaté úroky od peněžních ústavů (srážková daň) 0 1 304

Ostatní přijaté úroky od jiných dlužníků 47 68

Celkem 7 554 9 847
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4.23. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 
(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2004 Období do 31.12.2003

Kurzové zisky 2 2

Náhrady mank na finančním majetku

Výnosy z derivátových operací 

Nárok na odměnu z poskytnutých záruk za úvěry a půjčky

Odměna ze zprac. pojištění vozidel 32 273

Zúčtování dotace na úhradu úroků účtovaných do nákladů

Ostatní 47 53

Celkem 81 328

4.24. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 
(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2004 Období do 31.12.2003

Kurzové ztráty 14 30

Bankovní výlohy 21 462 434

Pojištění proti škodám 3 670 3 635

Ostatní finanční náklady 417 539

Celkem 25 563 4 638

4.25. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY
(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2004 Období do 31.12.2003

Výnosy ze změny metody

Opravy minulých účetních období

Ostatní (majetkoprávní vypořádání společné investice) 0 75 079

Mimořádné výnosy celkem 0 75 079

Dne 3. února 2003 byla uzavřena smlouva mezi společností a městem Bohumín o vypořádání závazku týkajícího se ČOV Bohumín 
ve výši 133 246 tis. Kč. Podle této smlouvy bude městu Bohumín uhrazeno 58 167 tis. Kč v pravidelných čtvrtletních splátkách. 
Zbývající výše závazku byla městem Bohumín Společnosti odpuštěna a tvoří tak mimořádný výnos Společnosti ve výši 75 079 tis. 
Kč vykazovaný v položce mimořádných výnosů roku 2003.

5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

5.1. OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2004 a 2003 je následující:

2004
(údaje v tis. Kč)

Počet
Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní 
náklady

Osobní náklady 
celkem

Zaměstnanci 953 203 280 71 241 7 989 282 510

Členové řídících orgánů 4 6 294 2 205 34 8 533

Celkem 957 209 574 73 446 8 023 291 043

2003
(údaje v tis. Kč)

Počet
Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní 
náklady

Osobní náklady 
celkem

Zaměstnanci 976 201 871 70 657 6 855 279 383

Členové řídících orgánů 4 6 022 2 110 28 8 160

Celkem 980 207 893 72 767 6 883 287 543

Pojmem členové řídících orgánů se rozumí generální ředitel a ředitelé oddělení. 
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5.2. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ
V roce 2004 a 2003 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů půjčky a odměny nad rámec základ-
ního platu:

2004
(údaje v tis. Kč)

Představenstvo
Dozorčí 

rada
Členové 

řídicích orgánů 

Poskytnuté půjčky a úvěry (stav k 31.12.)

Úroková sazba

Poskytnuté záruky (stav k 31.12.)

Příspěvky na životní a důchodové pojištění 0 0 13

Odměny 1 419 1 172 198

Tantiémy

Využití služeb poskytovaných společností 

Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití 
pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje 
daňový základ pracovníků)

0 0 272

Ostatní plnění - telefon a odměny dle kol. smlouvy ze soc. fondu 0 0 17

2003
(údaje v tis. Kč)

Představenstvo
Dozorčí 

rada
Členové 

řídicích orgánů 

Poskytnuté půjčky a úvěry (stav k 31.12.)

Úroková sazba

Poskytnuté záruky (stav k 31.12.)

Příspěvky na životní a důchodové pojištění 0 0 13

Odměny 1 118 948 189

Tantiémy

Využití služeb poskytovaných společností 

Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití 
pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje 
daňový základ pracovníků)

0 0 272

Ostatní plnění - telefon a odměny dle kol. smlouvy ze soc. fondu 0 0 16

6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Vystavené záruční směnky

V roce 2004 společnost získala dlouhodobý syndikovaný úvěr ve výši 1 750 000 tis. Kč od syndikátu 8 bank

(ABN AMRO Bank N.V., BAWAG Bank CZ a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Prague branch, HSBC Bank plc – Prague 
branch, HVB Bank Czech Republic a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s. a Citibank a.s.), v jehož čele stojí Citibank a.s.

Úvěr je zajištěn dlouhodobým hmotným majetkem nemovitým i movitým a vystavenou vlastní směnkou („blankosměnkou“) 
na řad Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6.

K zajištění finanční stability pro následující období byla v roce 2004 uzavřena smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o poskytnutí 
termínového čerpání a kontokorentního úvěru do výše 100 000 tis. Kč. Tato sjednaná částka nebyla dosud ze strany Společnosti 
využita. Úvěr je zajištěný vystavenou vlastní směnkou (tzv. „blankosměnkou“) na řad ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3/1718, 
111 21 Praha 1. Směnky jsou splatné ke dni splacení úvěrů.

Soudní spory

K 31.12.2004 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. 

Závazky spojené s výstavbou a pořizováním majetku (včetně finančního)

Společnost má k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu investičních výdajů plynoucí z uzavřených smluv ve výši 111 053 tis. Kč.
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7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným  událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

Podpisy:

………………………………………………………………………
funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel

jméno: Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

……………………..………………………………………………
funkce: ekonomický ředitel

jméno: Ing. Albín Dobeš
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ  709 45

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347
datum založení 1. 5. 1992

IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665

telefon: +420 596 697 111
fax: +420 596 624 205

e-mail: smvak@smvak.cz
www.smvak.cz

Design: Raffy      Realizace: FLECK reprografické studio s.r.o.



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 4

80


	Výroční zpráva 2004-1.pdf
	Výroční zpráva 2004 - příloha

